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OP 03-09-2017 zijn Ruud en Pieter Jan vertrokken naar Jakarta voor 3,5 week. Eerst even bijkomen in 

Jakarta voordat we verder vlogen naar het eiland west Timor. Hier begon onze missie samen met 

William en Erna. Eerst een gebedsbijeenkomst waar we beide een stuk woord mochten delen. De 

mensen die aanwezig waren werden geraakt door het woord, en de Heilige Geest nam het over. 

Vervolgens mochten we in verschillende kerken en bijeenkomsten spreken. Op een dag reden we 

naar Kupang om te bidden voor een zieke vrouw. Nadat we gebeden hadden gingen we in een 

restaurantje even wat drinken. Hier zat een man die gids was en William zei dat ik mij getuigenis 

moets geven aan deze man. Dat heb ik gedaan en de man werd geraakt. Hij vroeg ons mee te gaan 

naar zijn huis want zijn vrouw had 3 jaar geleden een hersenbloeding gehad en haar rechterkant 

functioneerde niet meer goed, deels verlamd. Dit deden we en nadat we hadden uitgelegd wat we 

doen,  baden we eerste voor haar arm en schouder die erg zeer deed. Na het gebed vroeg ik of de 

pijn er nog steeds zat. Terwijl ze haar arm alle kanten op beweeg zei ze dat ze nog iets voelde. 

Verbaast zei ik of ze wel in de gaten had dat haar arm volledig kon bewegen,  alle kanten op. Dit was 

achteraf best grappig. Daarna voor haar been gebeden en de kracht kwam terug in haar been. Wij 

dienen de God van Wonderen. Het was geweldig wat de Heer en de Heilige Geest door ons heen 

deden. Overal opende God de deuren voor ons om te laten zien aan de mensen,  dat God van ze 

houdt en dat ze het waard zijn. 

 



 

 

 

 

 

 

 



William is gestart met het bouwen van een weeshuis, het fundament ligt er al. Geweldig om te zien 

dat mensen zich zo inzetten voor het Koninkrijk van God om mensen te helpen. Zoals ook in de bijbel 

staat: wie het niet doet aan de minste onder ons doet het ook niet aan Mij. Ons gebed is dan ook dat 

de Heer gaat voorzien in alles wat ze hier voor nodig hebben. Zijn huis stelde hij beschikbaar voor de 

het Koninkrijk. Waar wij tijdens ons verblijf op Timor mochten verblijven. 

 

 



Toen met de boot naar Rotti eiland, de reis duurde 3 uur en daarna met de auto naar Baa. Hier 

mochten we in de kerk spreken van Erna haar vader,  die een feestavond hadden omdat ze 53 jaar 

getrouwd waren. Met uiteraard eten nadien. Ook hier nam de Heilige Geest het over en werden 

velen aangeraakt en genezen. Ook velen van de jeugd werden geraakt door het woord en de 

wonderen die ze zagen. Ze gingen ook mee als we ergens anders spraken in een school. Ze delen nu 

nog steeds hun ervaringen op facebook met hun vrienden dat God nog steeds wonderen doet en dat 

ze nog nooit zoiets gezien hadden. Afsluitend spraken we wederom  op de zondag in de dienst van 

deze kerk. Hier werden door het woord en het delen van het geen in van de Heilige Geest ontving 

aangeraakt en kwamen naar voren voor gebed. Een jonge vrouw met kind kwam voor gebed omdat 

haar man er vandoor was en ze niet meer wilde zien. Na 1 week schreef ze een bericht waarin ze zei, 

dat haar man weer contact had opgenomen en bij haar terug wilde komen. God is goed en de 

hersteller van relaties. Ook hier kregen we veel reacties van genezingen. Tussendoor met veel 

mensen gebeden die ons vroegen of we wilde langskomen. 

 

 

 



 

 

Toen we weer terug kwamen op Timor waren er deuren gesloten om te spreken in een andere kerk.  

William stelde voor om ons Soe in het berggebied te laten zien. Een mooie rit met prachtige 

uitkijkpunten van het berggebied. Hier zouden we een twee vrije dagen hebben, maar de Heilige 

Geest had wat anders voor en meteen die avond spraken wij de organisatoren van het grote 

evenement dat ze de volgende morgen zouden starten. Hier was namelijk in 1965 een wonder 

gebeurd dat water in wijn werd veranderd en er een grote opwekking was. Velen kwamen tot Jezus. 

Helaas was er nogal wat veranderd.  Sindsdien  zijn er velen kerken in slaap gevallen. Maar die avond 

nam tijdens het brengen van het woord, de Heilige Geest het over en ook hier werden de 

organisatoren aangeraakt.  Geweldig als de Geest komt. Aan het einde voor ze mogen bidden. Een 

vrouw kwam naar ons toe en vroeg ons of we de volgende morgen wilde spreken bij de school voor 

329 kinderen. En dat deden we graag, ook hier zagen we God aan het werk. De kinderen waren 

enthousiast en kwamen aan het eind naar voren voor gebed. Een aantal begonnen te huilen nadat de 

Heilige Geest ze aanraakte. Een geweldige ochtend om zo te beginnen. Toen naar de openings 

bijeenkomst van de kerk waar we voor waren uitgenodigd die avond er voor. Hier hadden ze het de 

hele tijd over hoe de Heilige Geest  de wonderen van God deed . Momenteel zagen ze de wonderen 

niet meer gebeuren. God gaf een opening voor ons om het woord te delen voor meer dan 3000 

mensen. Toen ik begon werden de mensen steeds enthousiaster en begonnen amen te roepen en te 

juichen en  zwaaien. Ik wilde na een half uur stoppen maar ze begonnen te roepen dat ze meer wilde 

horen van het woord en de getuigenissen dat God nog steeds wonderen doet en ze altijd blijft doen 

zolang we hier op aarde leven. Wow God is goed, de twee vrije dagen werden op een geweldige 

manier ingevuld, en deuren die gesloten waren was het werk van God, zodat we hier konden spreken 

en delen wat we van God ontvingen. Op de terugweg nog even langs een andere familie. Er was een 

jongetje van een jaar of 8 (kindje van haar neef) in huis die vorige week was gevallen en sinds dien 41 



graden koorts had en dat wilde niet meer zakken. We hebben hem de handen opgelegd en voelde 

dat hij enorm warm was. Binnen10 minuten na het gebed speelde het jongetje buiten en de koorts 

was weg. Daarna hebben we voor de vrouw en de man zelf gebeden, ze wilde graag een kindje maar 

de dokter had gezegd dat het niet meer mogelijk was. Nadat ik gezegd had dat we dit niet 

accepteerde in de naam van Jezus legde we hun de handen op. En zegende hun huis. Intussen 

hebben we vernomen dat ze zwanger is. God is goed en Hij houd van alle mensen en wil alleen het 

goede voor hun.  

 

 

Bring Life to the Nations bedankt Ruud, Pieter Jan, William en Erna voor hun inzet voor het Koninkrijk 

van God.  

Mocht je willen meehelpen met het bouwen aan het Koninkrijk van God dan kan dat. 

o IBAN: NL 16 RABO 0311 56 90 05 

o t.n.v.: Stichting Bring Life to the Nations 

o Mededeling: “Bij een specifiek doel gelieve dit vermelden.” 

Onze stichting heeft de ANBI status, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. 

Veel zegen, 

Bring Life tot the Nations.  

http://bringlifetothenations.nl/
http://bringlifetothenations.nl/anbi-algemeen-nut-beogende-instelling/

