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Nijmegen, 12 maart 2020 

 

Geliefde broeders en zusters, 

Wonderbaar is Gods leiding. Eigenlijk heel onverwachts werd ik eind vorig jaar uitgenodigd 

naar Papoea te komen. Van 21 december 2019 tot 18 februari dit jaar was ik op reis. 

Marthen stond op het vliegveld in Jakarta en het was goed elkaar weer te ontmoeten. De 

23ste kwamen we aan in Sorong en de 24ste december vierden we mijn 90ste verjaardag! 

We kwamen ’s middags samen in de bovenzaal van ons gebouw in Sorong. Eerst werd er 

gezongen en de Heer werd aanbeden met het vers “Ku sembah” (Ik aanbid) Halleluja. 

Hiermee werd de Heer aanbeden en we voelden Zijn tegenwoordigheid. Marthen leidde in en 

daarna heb ik verteld hoe de Heer mijn leven geleid heeft. Daarna vertelden anderen over 

het leven onder de Papoea’s toen ik in hun midden was: o.a. Ibu Petronella en Abner Jitmau. 

Er was een leuk verhaal bij hoe Abner als kind vroeger mijn tas mocht dragen toen we van 

kampong naar kampong trokken om het Woord van God te brengen en daarbij door veel 

kinderen begeleid werden. Er was een wonderbare openheid onder de bevolking om het 

Woord van God te horen en te ontvangen. Zo haalden ze veel oude herinneringen weer op. 

Het was een onvergetelijke verjaardag! 

De overwinningen van de Heer zijn wonderbaar, vroeger en ook nu. Zo lezen we in II 

Kronieken 20 vanaf vers 6 : “En hij zei: O HEERE, God onzer vaderen, zijt Gij niet die God 

in de hemel? Ja, Gij zijt de Heerser over alle koninkrijken der heidenen; en in Uw hand is 

kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen U stellen kan.” Verder in dit hoofdstuk: .. : “O 

onze God, zult Gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze 

grote menigte die tegen ons komt; en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn 

op U.” …. “Toen kwam de Geest des HEEREN in het midden der gemeente op Jeházel.” …  

“Zo zegt de HEERE tot u: “Weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt vanwege deze grote 

menigte, want het is geen strijd van u, maar van God.” …“Toen neigde zich Josafat met het 

aangezicht ter aarde; en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het 

aangezicht des HEEREN, aanbiddende de HEERE.” …: “Hoort mij, o Juda, en gij inwoners 

van Jeruzalem: Gelooft in de HEERE uw God, zo zult gij bevestigd worden; gelooft in Zijn 

profeten en gij zult voorspoedig zijn.”… “Na het 

volk te hebben geraadpleegd, stelde hij 

zangers op, die de heilige Majesteit prijzen 

zouden, en die Hem loofden in heilige 

feestdos, terwijl zij voor de gewapenden 

uittrokken en zeiden: Looft de HEERE, want 

Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Op 

het ogenblik dat zij de jubel en de lof 

aanhieven, liet de HEERE de Ammonieten, de 
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Moabieten en de lieden van het gebergte Seïr, die tegen Juda waren opgerukt, uit 

hinderlagen overvallen, en zij werden verslagen.” 

DE STRIJD IS VAN DE HEER! 

Groot en machtig is de Heere – Josafat en heel het volk riep tot de Heere, bad en vastte. En 

God antwoordde: de strijd is van de Heer! Jullie hoeven niet te strijden – God strijdt voor 

jullie. Toen geloofde Josafat en heel 

het volk, zij bogen zich neer voor God. 

Josafat stelde de zangers voorop in 

feestkleding. De Heer werd luid 

geprezen, ze jubelden van vreugde.  

Toen vernietigde de vijand zichzelf; de 

vijanden vernietigden elkaar. De 

uitkomst kwam van God. God streed 

voor zijn volk en er kwam een grote 

overwinning. Niet het leger of de 

gewapende mannen gingen voorop, 

maar de zangers. Ze hadden geloof! God is dezelfde nu. De overwinning is reeds behaald 

door Jezus op Golgotha. Jezus gaf zijn leven, daardoor heeft Hij ons verlost. Hij heeft de 

macht van de hel, de satan, verslagen, en nu mogen wij achter Hem aan de overwinning 

behalen. Hij zal voor ons strijden.  

Wij moeten Zijn dood gedenken in eenheid – we mogen Zijn beker aan elkaar doorgeven. 

Jezus heeft het volbracht.  

De Papoea’s kwamen in december samen en er werden op 300 bazuinen geblazen. 

De kruiken werden eerst gebroken 

zoals op Midiansdag (Jes.9:3). Toen 

die gebroken werden en de fakkels 

brandden, schoot er een lichtstraal 

vanuit de hemel en een grote 

donderslag werd gehoord. God sprak 

vanuit de hemel.  

We leven in een heel belangrijke tijd. 

God doet grote dingen. Wij moeten in 

Nederland als volk terugkomen tot God.  

II Kron. 7: 14 : “Als Mijn volk, waarover 

Mijn Naam genoemd wordt, zich 

verootmoedigt en bidt, en zij Mijn 

aangezicht zoeken en zich bekeren van 

hun boze wegen; dan zal Ik uit de 

hemel horen en hun zonden vergeven, 

en hun land genezen.” 

Er zijn geen grenzen aan Jezus macht. 

God riep Marthen om zijn volk toe te 

bereiden een zegen te zijn voor Israël. Het is nu Gods tijd. Dit is geheel naar Gods Woord. 

Het evangelie is tot U gekomen om hen (Israël) tot jaloersheid te verwekken. Rom. 11:11 : 

“Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door 
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hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid op te wekken.” En 

verder, vers 31: “zo zijn ook dezen (Israël) ongehoorzaam geworden, opdat door de u 

betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden.”  

De kerken hebben deze opdracht van God aangaande het Joodse volk eeuwenlang 

genegeerd, uitgezonderd enkele gevallen. 

Nu is het de tijd! Tijd dat wij als Nederlands volk onze schuld gaan belijden, ook wat in het 

verleden gebeurd is met betrekking tot andere volken, bij voorbeeld het Papoeavolk. Hen 

was zelfstandigheid beloofd: de personen die de regering zouden vormen, waren reeds 

aangewezen. Maar nee, het ging alles niet door, Papoea werd overgeleverd aan Indonesië, 

de moslims. Er heeft veel onschuldig Papoea bloed gevloeid. Dit gaat door tot op de dag van 

vandaag. Ik zou veel gevallen kunnen noemen. Zo werd er pas geleden een professor aan 

de universiteit omgebracht. Het is een vreselijk lijden. Marthen Su is opgestaan opdat het 

volk zijn hoop op God zou stellen. 

De Papoea’s krijgen nu werkelijk nieuwe hoop, ze weten dat God hen verlossen zal. Zo 

groeit het werk sterk. We kwamen op 12 januari samen met de Sion Kids uit Sorong en 

omgeving, ca. 2000 mensen, waaronder veel jeugd en kinderen. Het was in het grootste 

gebouw in Sorong en het was helemaal vol. Ik was erg onder de indruk zo mooi als alles 

georganiseerd was. Veel spandoeken met bijbelteksten en veel bloemen, het was een 

feestzaal! Er werd volop gezongen met lofprijzing aan de Heer. Marthen sprak en dan is 

iedereen vol aandacht. Er waren drie grote bevolkingsgroepen aanwezig, die dit gebied van 

Sorong bewonen, t.w. als 1e : de Mooi  stam, 2e : Tehit en Teminabuan en 3e : A3, Ajamaru, 

Aifat en Aitinjo. Ze zijn één in geloof, in genade en staan voor Israël met bidden en offeren. 

Dit zien ze als hun grote opdracht. Elke stam zong hun eigen lied tot eer van God. 

Eind december reisden Marthen en ik naar de berg Klahili. We werden heel hartelijk en 

eervol ontvangen. Ik kreeg een ketting om, de mensen zongen en prezen de Heer. Ze 

hadden grote stellingen gebouwd en ze kwamen samen uit de omliggende dorpen. Marthen 

sprak en ik sprak - over de berg Karmel en hoe God daar uitkomst voor hen gaf. Er werd 

veel gezongen en de Heer werd geprezen. Daarna liepen we naar de verschillende huizen, 

er stond overal eten klaar. Toen gingen we weer terug. Nu waren er allerlei vragen. Het ging 

door tot diep in de nacht.  

Het leven op de berg daar is geïsoleerd van de luxe van de bewoonde wereld en er is nog 

geen waterleiding, zodat je een eind moet lopen om water te halen. Maar ze gaven ons van 

het beste wat ze hadden. Juist deze eenvoudige mensen zijn zo kostbaar met hun natuurlijke 

liefde. Hier is Marthen geboren. 

We hebben eerder gelezen over de overwinning van Josafat door de zangers. De Papoea’s 

zingen en prijzen God met gejuich! Nu is er een probleem. Op conferenties en grote 

samenkomsten wordt er gebruikgemaakt van een geluidssysteem maar het geluidssysteem 

dat al sinds 2007 gebruikt wordt, werkt niet meer. Ze hebben een nieuw “sound system” 

nodig, tot eer van de Heer. Wie kan en wil hierbij helpen? Het is een voorrecht hierin bij te 

dragen. Als u wilt, kunt u een bijdrage overmaken via het Mosterdzaadje, onder vermelding 

van “sound system” of Marthen Su. Bij de grote conferentie in Serui, die van 10 tot 14 mei dit 

jaar gehouden wordt, is een goed geluidssysteem echt nodig. 

Op de laatste dag van 2019 waren we allen samen en Marthen bracht het Woord. Er werd 

gezongen: Pada kaki salibmu (Aan de voet van Uw kruis). We hebben het avondmaal samen 

gevierd, zo mooi om samen het nieuwe jaar in Gods hand te leggen en alles van Hem te 

verwachten. De Heer regeert en Zijn wil geschiede. 
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Aankomst in Myanmar 

Bij aankomst in Myanmar op 14 januari 2020, was er een vreugdevol weerzien met Simon en 

Kuang die ons, Marthen en ik, van het vliegveld ophaalden. ’s Avonds hebben Simon, 

Marthen en ik samen gesproken. Het plan is om dit jaar met 20 personen uit het Chin gebied 

op te trekken naar Israël. Marthen toonde de film over wat de Papoea’s doen, hoe grote 

groepen samenkomen om de Heer te prijzen en over de reis door het Beloofde land  die zij 

maakten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Chin bevolking heeft nu een centrum in Mandalay, daar kwamen we samen. Er waren 

overwegend Chin mensen, maar ook Boeddhisten die belangstelling hadden. Machtig om zo 

over de rijkdom van Gods genade te spreken. 

De volgende dag gingen we naar Kampalet, een 

hele dag rijden met de landcruiser, we kwamen 

er ’s avonds aan. Het was hier koud op de 

bergen!  

 

 

 

 

 

De volgende morgen gingen we naar het dorp 

Ngunglong. Toen het Mosterdzaadje hier 

begon, werd er een meisje, Pangkali, geplaatst 

(rechts op de foto naast mij). Ze begon hier te 

vertellen over de verlossing in Jezus en een 

kleine groep vrouwen luisterden naar haar. 

Zingen konden ze niet of heel zachtjes, want 

de vijandschap rondom was groot. Als ze 

zongen, werden ze met stenen bekogeld. Maar 

God deed het wonder: mensen ontvingen het 

Woord en bekeerden zich tot Jezus. Zo kregen 

ze nieuw leven. Er waren nu meer mensen die   

de Heer Jezus als hun Verlosser ontvingen. 
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Er werd een kerkje gebouwd waar ze samen 

kwamen. Er was daar een Boeddhist die grote 

invloed had op de bevolking tot ver in de omtrek. 

Zijn zoon die hier woonde, hoorde het Woord van 

God en kwam tot geloof in Jezus. Pangkali 

trouwde met de zoon van deze Boeddhist…Deze 

man was fel tegenstander en verbrak alle banden 

met zijn zoon. Na jaren is nu die vader ook tot 

geloof in Jezus gekomen, een grote doorbraak! 

Velen uit de omgeving nemen nu de Heer Jezus 

aan en ontvangen nieuw leven. De kerk is veel te 

klein geworden, er moet een nieuwe kerk gebouwd worden. Die vader ligt nu op bed en is 

verlamd aan zijn benen. We zijn naar zijn huis opgeklommen om voor hem te bidden. De 

vrede van God is nu in zijn hart. 

 

De laatste dag in Myanmar zijn we richting China gereden, een gebied met vruchtbaar land. 

Er staan mooie huizen en er is een goede weg maar door het coranavirus rijden er bijna 

geen auto’s. De grens met China zit om deze reden helemaal dicht. We kwamen in een 

gemeente die door Simon is opgericht en waar nu zo’n 60 mensen samenkomen. Zij hebben 

Jezus ontvangen als Heer en zijn Zijn getuigen temidden van het Boeddhisme. We konden 

hen bemoedigen en versterken met Gods Woord, ze waren heel blij dat we gekomen waren.  

In het Wah 

gebied bij de 

grens van China 

kwamen enkele 

jaren geleden 

veel mensen tot 

geloof. Toen 

werden opeens 

alle Christenen opgepakt en gevangen 

genomen. Als zij Jezus verloochenden en het 

Christendom verlieten, mochten zij de 

gevangenis verlaten. Sommigen kwamen zo 

vrij, anderen overleden in de gevangenis. Maar een gedeelte van hen houdt vast en zegt: 

We zullen Jezus nooit verloochenen en het geloof nooit verlaten. Wij vragen uw gebed voor 

deze gevangenen. 
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Simon bezoekt de 

gevangen op 

verschillende 

plaatsen. Velen 

geven zich over aan 

de Heer. 

 

 

 

God is groot en wonderbaar. Wat ik op deze reis ervaren heb, is dat Zijn genade zo groot is. 

Wat een verrassend geschenk was de uitnodiging, de onverwachte reis, het warme onthaal 

en dat ik zoveel liefde om me heen mocht ervaren. De vele contacten en ontmoetingen en 

ook op het zendingsveld in Myanmar Zijn grote werken te mogen zien, dat is werkelijk heel 

wonderbaar. Bij het zien van de Papoea’s die in moeilijke omstandigheden verkeren, en in 

overgave hun hoop op God stellen, bij het zien en horen hoe de Sion Kids groeien in aantal 

en getuigenis, rest mij slechts één ding om te zeggen: 

                                     H O E    G R O O T   I S   D E   H E E R  ! ! 

Hartelijk bedankt voor uw gebeden, uw meeleven en uw gaven. We voelen ons met elkaar 

verbonden en mogen dit werk samen doen. 

Gods rijke zegen toegewenst, ook voor het Paasfeest. 

In Zijn liefde verbonden, 

 

 

Ine Knoop  
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