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“Vele krachtige werken gebeurden 
boven ruimte en tijd!”

De Manmin leden genoten van de Manmin Zomer retreat via GCN over de hele wereld

In de geestelijke wereld die door God, 
Die Geest is, wordt bestuurd, kunnen 
onmogelijke dingen in de natuurlijke wereld 
mogelijk worden gemaakt. Zelfs wanneer 
mensen ver van elkaar verwijderd zijn in de 
natuurlijke wereld, kunnen dingen gebeuren 
alsof ze samen waren in dezelfde natuurlijke 
plaats, wanneer zij een van hart zijn met de 
geestelijke wereld.

Wanneer u het gebed met begrip van dit 
geestelijke principe van de geestelijke wereld 
ontvangt, kunt u Gods antwoord ontvangen 
wat boven ruimte en tijd gaat. Een voorbeeld 
van zo’n werk die boven ruimte en tijd 
ging, is opgeschreven in Matteüs 8. Een 
hoofdman vroeg Jezus om een van zijn 
slaven die verlamd was, te genezen en 
met slechts één woord van Jezus, werd hij 
genezen.

Zulke werken gebeurden ook tijdens de 
Manmin Zomer Retreat 2018, die gehouden 
werd in het Deogyusan Resort in Muju op 6 
augustus 2018. Vele mensen die deelnamen 
via GCN ervoeren de werken van de Heilige 
Geest, die boven ruimte en tijd gingen, 

alsook de mensen die bij de retreat aanwezig 
waren (foto’s). Toen Rev. Soojin Lee, 
voorzitster van de voorgangers vereniging 
voor de zieken bad op het podium in Muju 
met de zakdoek waarover Senior Pastor Dr. 
Jaerock Lee had gebeden (Handelingen 
19:11-12), gebeurden vele krachtige werken 
over de hele wereld. 

Zuster Deborah gaat naar de Nairobi 
Manmin Holiness Gemeente in Kenya. Haar 
broer was stervende vanwege een laatste 
fase van AIDS en tuberculose. Maar nadat 
hij het gebed ontving, werd hij versterkt, 
kreeg weer eetlust en ging de volgende 
zondag zelfs naar de zondagochtend 
samenkomst n de kerk. Zuster Hishigt, 52 
jaar, ontving het gebed in Mongolië, en 
kreeg een beter gezichtsvermogen en moest 
niet langer een bril dragen om boeken te 
lezen. Ze werd ook bevrijd van pijn in haar 
tenen, welke veroorzaakt werd door diabetis.

Zuster Roshni Devi, 62, in de Delhi 
Manmin Gemeente, India zei, “Ik had pijn 
in mijn knieën en ze waren gezwollen. Ik 
kreeg vaak pijnstillers toegediend, maar 

de pijn kwam heel snel terug. Ik begon mij 
voor te bereiden op de retreat door te vasten, 
te bidden en te luisteren naar de boodschap 
van de Senior Pastor “De boodschap van 
het kruis.” Na het gebed tijdens de retreat, 
waren de pijn en de zwelling in mij knie 
helemaal weg!”

Zuster Annal, 79, in de Madurai Manmin 
Gemeente, India zei dat het vuur van de 
Heilige Geest over haar hele lichaam kwam. 
Ze werd verlost van de pijn en zwelling in 
haar rechter been die eerder gebroken was. 
Broeder Mayavelru, 34, in de Chennai 
Manmin Gemeente, India, werd genezen 
van een wervelfractuur. Vele andere leden 
ervoeren ook de kracht van God. 

Het werk welke boven ruimte of tijd 
gaat gebeurde ook bij dove leden in andere 
landen. Zuster Kanchana Srimee, 32, in 
de Chiang Mai Manmin Gemeente voor 
de doven in Thailand, voelde een stekende 
pijn in haar rechter oor en daarna opende 
haar oor en kon ze horen. Broeder Pascal 
Pawlikowski, 50, van Frankrijk ging ook 
veel beter horen door beide oren, en zuster 

Premla Raja Gopal, 40, van Malaysië was 
ook in staat om beter te horen door haar 
rechter oor.

Senior diacones Nagashima Keiko, 
47, van de Tabata Manmin Gemeente in 
Tokyo, Japan, voelde een stekende pijn 
in haar amandelen. Nadien ontving ze 
genezing. Zuster Queenie Ancero, 22, van 
de Cebu Manmin Gemeente in de Filipijnen 
ontving uiteindelijk een baan na het gebed. 
Vele andere mensen getuigden dat hun 
hartverlangen werd vervuld.

Ere senior diacones Kyosun Kim, 81, 
deelgemeente 5, van de Manmin Centrale 
Gemeente kerk kon niet naar de plaats komen 
van de retreat omdat ze duizelig was door te 
lage bloeddruk. Toen ze via GCN thuis naar 
de retreat keek en het gebed ontving, ging 
de duizeligheid weg en ging haar bloeddruk 
omhoog naar 117. Ze is nu in staat om vrij 
naar buiten te gaan.

Laat ons alle dank en glorie aan God 
geven die de authenticiteit van de Bijbel 
heeft bewezen door ons Zijn grote werken te 
laten zien.

Russische voorgangers tijdens 
de Manmin zomer retreat 2018

De Manmin zomer retreat 2018 werd door mensen van 25 landen bijgewoond. Onder hen waren 
bishops en voorgangers van Sint Petersburg, Kaliningrad, en Western Ural in Rusland. Ze misten 
geen enkele gebeurtenis, inclusief het Seminarie, Athletische samenkomst, en kampvuur met lofprijs 
en aanbidding. Ondertussen, ervoeren en voelden ze allemaal de liefde en kracht van God in geluk.

Pastor Aleksandr Samonov
Bishop van de Association 
of Christian Churches van 
de Kaliningrad Diocese

“Het was heel warm in Seoul, 
maar het was koud en verfrissend op 

de locatie van de retreat. Het was een ontzagwekkend 
wonder. De organiserende kracht van de gemeente was 
uitmuntend, en de leden dienden en hielden van elkaar. 
Ik kon voelen hoe zeer zij verenigd zijn met de Here.” 

Pastor Vladimir Osipov,
Voorzitter van de United Holiness 
Church van Jezus Christus

“Manmin is een levendig element van 
deze wereld, omdat de gemeenteleden 
laten zien wat ware liefde voor God 

is. De retreat was een geestelijke feest, en we waren gevuld 
met geluk en vreugde. Het was een gelegenheid voor ons 
om het hemelse geluk op de aarde te ervaren. Het was mijn 
meest vreugdevolle moment in 2018.”

Pastor Valerii Trenogin,
Bishop van de Association 
van de Christian Churches 
van de Western Ural Mission

“Ik ben heel erg blij om hier te 
zijn bij deze genadevolle festiviteit. 

Ik ben blij om te zien dat de gemeenteleden genieten 
met geluk. Ik hield echt van de retreat. Ik ontving veel 
genade, vooral toen ik de Here van het kruis prees 
tijdens het kampvuur met lofprijs en aanbidding.”
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“[God] Zelf geeft aan alle mensen leven en adem en alle dingen.” (Handelingen 17:25) 
“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” (Handelingen 4:12) 

1. De Manmin Central Church gelooft dat de Bijbel het Woord  
  van Gods adem is dat volmaakt en onberispelijk is. 
2. De Manmin Central Church gelooft in de eenheid en het   
 werk van God de Drie-eenheid: God de Heilige Vader, God  
  de Heilige Zoon en God de Heilige Geest. 
3. De Manmin Central Church gelooft dat wij enkel vergeven   
 zijn van onze zonden, door het verlossende bloed van Jezus   

 Christus. 
4. De Manmin Central Church gelooft in de opstanding en   
 de Hemelvaart van Jezus Christus, Zijn Tweede komst, het   
 Duizendjarige Rijk en de eeuwige Hemel.
5. De leden van de Manmin Central Church belijden elke keer   
 wanneer zij samenkomen hun geloof door “De Apostolische   
 geloofsbelijdenis” en geloven de inhoud van de woorden.
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Om het leven van het vlees in stand te 
houden, moet een individu zowel voedsel 
consumeren als gehydrateerd blijven. 
Water zorgt voor de spijsvertering en 
opname van voedingstoffen, alsook voor 
de uitscheiding van onnodige stoffen en 
giftige zaken in het lichaam. Ondanks dat 
we Jezus Christus aannemen, de Heilige 
Geest ontvangen, en Gods kinderen 
worden, wordt het eeuwige leven alleen 
verkregen wanneer wij het vlees eten 
en het bloed drinken van de Zoon des 
Mensen. 

Hoe kunnen we het vlees eten en het 
bloed drinken van de Zoon des Mensen? 
Laten we, voortgaand op het laatste 
nummer, dieper ingaan op dat onderwerp.

1. We zouden brood moeten maken 
van het vlees van de Zoon des 
Mensen

Het eten van het vlees van de Zoon des 
Mensen en dus brood ervan maken vereist 
dat we ook het bloed van de Zoon des 
Mensen drinken. Met andere woorden, we 
moeten niet alleen onze kennis van God 
bouwen door ijverig te luisteren naar Zijn 
Woord en het te lezen, maar we moeten 
het Woord ook tot brood maken, zodat het 
in onze harten wordt gegraveerd. Wat dan 
is het verschil tussen “brood maken van 
Gods Woord in het hart” en “Zijn Woord 
bouwen en verzamelen als kennis”?

Alle informatie die in de hersenen 
wordt opgeslagen, kan worden vergeten, 
en alleen maar het “kennen” van de 
waarheid, garandeert niet noodzakelijk 
dat we zullen handelen overeenkomstig 
de waarheid. Bij het reciteren van de 

Bijbel moeten we niet alleen de verzen 
met onze lippen onthouden, maar 
ook proberen om erover te mediteren. 
Bijvoorbeeld, wanneer we het vers van 
Matteüs 5:44 herinneren wat zegt, “Hebt 
uw vijanden lief en bidt voor degenen die 
u vervolgen,” moeten we in staat zijn om 
het ook in onze levens in de praktijk te 
brengen.

Wanneer iemand ons kwaad doet en 
vervolgt, zullen wij overeenkomstig Gods 
Woord in staat zijn om hem lief te hebben 
en zelfs voor hem te bidden. Wanneer we 
Gods gebod alleen in ons hoofd zouden 
hebben bewaard als kennis, zouden 
onze harten verontrust zijn, en zouden 
we de anderen misschien gaan haten 
en uiteindelijk het kwade met boosheid 
vergelden. En toch, wanneer we brood 
maken van dit specifieke gebod, zouden 
liefde en genade voortkomen vanuit 
ons en zouden wij vrij zijn van haat en 
opvliegendheid. Wanneer we voortdurend 
brood van nederigheid maken, zullen we 
afrekenen met arrogantie.

2. We zouden het bloed van de 
Zoon des Mensen samen moeten 
drinken

Het Woord van God tot ons brood 
maken vereist niet alleen het begrijpen 
van de Schrift door de inspiratie van de 
Heilige Geest, maar ook het ontvangen 
van Gods genade en kracht door vurig 
gebed. Wat op dit punt ook belangrijk is, 
is de poging die elk individu onderneemt 
om te geloven in het Woord en het in de 
praktijk brengt. Dit is de daad van het 
drinken van het bloed van de Zoon des 
Mensen.

Daarom verwijst “het drinken van het 
bloed van de Zoon des Mensen” naar het 
in de praktijk brengen van Gods Woord. 
Gods Woord kan worden onderverdeeld 
in vier categorieën. Ze zijn “Onderhoud”, 
“Verwerp”, “Doe” en “Doe niet”, en 
we moeten elk van hen houden en 
gehoorzamen. 

Zonder de daden van gehoorzaamheid, 
zullen we nooit Gods werken ervaren 
en zonder de eerstehands ervaringen 
van Gods werken, zullen we niet in staat 
zijn om voorbij het geloof te gaan, welke 
slechts kennis is. Jakobus 2:22 vertelt ons, 
“Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof 
samenwerkte met zijn werken, en dat dit 

geloof pas volkomen werd uit de werken.” 
Alleen wanneer we God de daden van 
geloof laten zien, zal het geloof als kennis, 
worden veranderd in geestelijk geloof.

Zelfs wanneer iemands geloof zo klein 
is als een mosterdzaadje, wanneer hij God 
zijn daden van geloof blijft laten zien, 
zal God hem toestaan om Zijn genade 
en kracht te ervaren en werken om zijn 
geloof te cultiveren tot een groot geloof. 
Wanneer we in Gods Woord vertrouwen 
en het elk moment van ons leven in de 
praktijk brengen, zullen we “de mate van 
wasdom van de volheid van Christus” 
bereiken (Efeziërs 4:13).

Aan de andere kant, wanneer we Gods 
woorden niet in de praktijk brengen, als 
we geloof hebben van een mosterdzaadje 
na het ontvangen van de Heilige Geest, 
zullen we niet in staat zijn om geestelijke 
ervaringen te hebben noch zullen onze 
harten worden veranderd ongeacht 
de lengte van ons leven in Christus. 
Erkennend dat we in het ergste geval zelfs 
van ons geloof beroofd kunnen worden en 
helemaal uit het geloof worden verdreven, 
dring ik er bij iedereen op aan om uw 
geloof te vervolmaken door het bloed van 
de Zoon des Mensen te drinken.

3. We zouden geloof moeten 
hebben met daden om redding, 
eeuwig leven,  antwoorden en 
zegeningen te ontvangen

Wanneer u vertrouwt op de beloften 
van God die in de Bijbel zijn geschreven, 
zou uw geloof zeker samen moeten gaan 
met overeenkomstige daden. Veronderstel 
dat iemand u een schat beloofde ter 
waarde van miljoenen dollars en het 
zou plaatsen in Washington D.C. En hij 
vertelde u dat als u helemaal uit New 
York City er te voet heen zou lopen, 
ongeveer 331 kilometer (of 206 mijl) u 
het kon krijgen. Als u de schat echt zou 
willen en als u de persoon die u hierover 
informeerde betrouwbaar is, zou u van 
New York wandelen naar Washington.

Om die reden, herinnert de tweede helft 
van Jacobus 2:26 ons eraan dat “geloof 
zonder werken dood is.” Vele mensen 
belijden met hun lippen, “Ik geloof in de 
almachtige God” maar omdat zij niet in 
staat zijn om volledig te geloven, kunnen 
zij niet het soort van geloof laten zien 
dat gepaard gaat met daden. Net zoals 

we in het Woord van God vinden, kan 
alleen het geestelijke geloof dat gepaard 
gaat met daden ons redding geven en 
Gods zegeningen en antwoorden op onze 
gebeden.

Sommige mensen halen Romeinen 
10:13 aan, wat ons vertelt, “Een ieder 
die de naam van de Here aanroept zal 
behouden worden,” om te argumenteren 
dat zelfs de mensen die in zonden leven 
gered kunnen worden als ze hun geloof 
belijden. Ze proberen hun zondevolle 
wegen te rechtvaardigen. En toch 
symboliseert dit specifieke vers de 
eindeloze liefde van God, die de zondaren 
redde door Jezus Christus en moet niet 
gebruikt worden om boosdoeners te 
rechtvaardigen. 

Aangezien Gods Woord altijd is en 
gepaard moet gaan, moeten we elk vers 
in de Bijbel in de context bekijken en zal 
alleen de interpretatie van de Schriften 
door de inspiratie van de Heilige Geest 
nauwkeurig begrip opleveren. Romeinen 
10:9-10 zegt ons, “Want indien gij met 
uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en 
met uw hart gelooft, dat God Hem uit de 
doden heeft opgewekt, zult gij behouden 
worden; want met het hart gelooft men tot 
gerechtigheid en met de mond belijdt men 
tot behoudenis.” Romeinen 10:13 betekent 
in feite dat alleen de belijdenissen van de 
lippen van degenen die tot gerechtigheid 
zijn gekomen, zullen resulteren in redding.

Wat bedoelt de Bijbel dan wanneer 
het ons zegt, “…met het hart gelooft een 
mens, tot gerechtigheid”? We lezen in 
Romeinen 2:13, “want niet de hoorders 
der wet zijn rechtvaardig bij God, maar 
de daders der wet zullen gerechtvaardigd 
worden.” Met andere woorden, wanneer 
we werkelijk met ons hart het woord van 
God dat we horen geloven, zullen we 
leven overeenkomstig Zijn Woord en dat 
zal ons in staat stellen om gerechtvaardigd 
te worden welke in gerechtigheid 
resulteert. 

Geliefde broeders en zusters in 
Christus, door ijverig het vlees te eten 
en het bloed te drinken van de Zoon des 
Mensen, bid ik in de naam van de Here 
dat u God zult behagen met het soort van 
geloof dat gepaard gaat met daden en dat 
u voorspoedig zult zijn in elk aspect van 
uw leven!

●●●

Het vlees eten en het bloed drinken 
van de Zoon des Mensen (2)

“Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het 

vlees van de Zoon des mensen eet en 
zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven 
in uzelf… Want mijn vlees is ware 
spijs en mijn bloed is ware drank” 

(Johannes 6:53-55).

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee
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Begin maar t  2018 k reeg mijn 
dochter Seura van dr ie jaar een 
plotselinge aanval. En zelfs na een 
week in het ziekenhuis, was haar 
bewustzijn nog niet herstelt. De 
dokter zei dat ze was get roffen 
d o o r  n i e t - g e s p e c i f i c e e r d e 
epilepsie die nog lang aanhield. 
D e  l a n g d u r i g e  s t u i p t r e k k i n g 
beschadigde haar hersenfunctie.

Terwijl ik buiten rondwandelde, 
z o nd e r  t e  we t e n  wa t  t e  d o e n , 
k wa m i k  e e n  t eke n  va n  G u m i 
Manmin Gemeente tegen,  waar 
i k  e e rde r  n a a r t o e  wa s  gega a n 
t o e n  i k  j o n g e r  w a s .  To e n  i k 
n a a r  b i n n e n  g i n g  w a s  e r  e e n 
gebe d ssa me n kom st .  I k  ze i  t o t 
God in gebed, “God, ik wil mijn 
leven opgeven, maar ik ben bang 
om naar de hel te gaan.” Nadat 
ik mijn berouwvolle gebed had 
geofferd, stond ik op het punt om 
te vertrekken. Toen kwam ik mijn 
v r iend in tegen d ie  mij  naa r  de 
kerk had geleid en ver telde haar 
over mijn situat ie. De volgende 
dag kwam een voorganger van de 
Studenten en Jong Volwassenen 
Z e nd i ng  va n  de  ge me e nt e  m ij 
bezoeken in het z iekenhuis.  Ze 
ba d  voor  m ijn  docht e r  me t  de 
zakdoek waarover Senior Pastor 
D r.  Ja e r o ck  L e e  h a d  ge b e d e n 
(Handelingen 19:11-12).

De volgende dag gebeu rde er 
een wonder! Seura opende haar 
ogen, huilde en herkende mij! Ze 
werd naar een ziekenzaal gebracht 
e n  ko r t  d a a r op  on t s l a ge n .  O p 
3 0  m a a r t ,  z e i  d e  d o k t e r  d a t 
h a a r  h e r s e n e n  e r n s t i g  w a r e n 
beschadigd als nawerking op de 
lange aanvallen. Het veroorzaakte 
haar slechte spijsver ter ing, dus 
ze moest worden gevoed door een 
tube door haar neus voor de rest 
van haar leven. Hij voegde eraan 
toe dat er verdere behandelingen 
geen garantie voor haar genezing 
of verbetering waren.

Ik begon op de levende God te 
s t eu nen.  I k  onderh ield  de  Dag 
d e s  He r e n ,  g a f  m i j n  t i e n d e n , 
e n  g i n g  n a a r  a l l e  d i e n s t e n , 
i n c lu s i e f  d e  wo e n s d a g  d i e n s t 
e n  d e  v r i j d a g n a c h t  d i e n s t . 
Terwijl ik bad t ijdens de Daniel 
G e b e d s d i e n s t ,  n a m i d d a g 
g e b e d s d i e n s t  e n  s p e c i a l e 
g e b e d s d i e n s t e n ,  b e k e e r d e  i k 

mij in tranen dat ik niet naar de 
kerk was geweest .  Ik bekeerde 
m ij  va n  he t  n ie t  be sef fe n  va n 
Gods liefde en mijn vriendschap 
met de wereld. Ik liet mijn kind 
het gebed van de Senior Pastor 
voor de zieken elke dag en nacht 
ontvangen.

Op 20 april, dacht ik plotseling 
d a t  z e  wa a r sch i jn l i jk  vo e d se l 
kon doorslikken. Terwijl ik haar 
pap gaf om te eten, begon ze het 
door te sl ik ken. Ik l iet  haar in 
het ziekenhuis onderzoeken om 
haar bekwaamheid tot slikken te 
bepalen, en het liet zien dat het 
proces normaal werd. Bovendien, 
hadden haar gezichtspieren niet 
meer bewogen, dus wanneer zij 
huilde was er geen beweging in 

haar gezicht te zien. Maar ook de 
spieren kwamen los! Ze kon haar 
gez icht s spie ren  wee r  bewegen 
en lachte! Haar armen en benen 
werden ook f lexibel.  Terwijl ik 
mee r  va n  God  g i ng  a f ha ngen , 
ve r b e t e r d e n  h a a r  s y m p t o m e n 
meer.

Ha a r  dok t e r  ze i  d a t  z e  va a k 
e r n s t ig e  s t u i p t r e k k i n g e n  z o u 
h e b b e n ,  m a a r  d a t  k r e e g  z e 
n ie t ,  o ok  a l  g a f  i k  h a a r  ge e n 
a nt iconv u l s ieve  med ica t ie .  Ze 
l ie t  i n  de  loop van de t ijd  een 
grote verbetering zien. Nu kan ze 
zuigen aan een babyf les.

T i j d e n s  d e  M a n m i n  z o m e r 
retreat 2018, werd ze ook bevrijd 
van acromyotonia waar ze soms 
l a s t  va n  h a d .  O nd a n k s  d a t  e r 

medicijnen voor bestaan, ik gaf 
ze niet aan haar. Ze werd tijdens 
de retreat genezen! En ik ontving 
veel  genade t ijdens de re t reat . 
I k  o n t d e k t e  m i j n  n e g a t i e v e 
gedachten en bad dat ik de geur 
v a n  v o l m a a k t e  v e r u g d e  z o u 
mogen of feren en dan k te God. 
Ik had me nog nooit zo dicht bij 
de Here gevoeld, ondanks dat ik 
zei dat ik in Hem geloofde. Maar 
door deze gebeurtenis, voelde ik 
Zijn grote liefde voor mij en gaf 
dan k dat  Hij  m ij  naa r  redd ing 
leidde.

Ik geef alle dank en glorie aan 
d e  l eve nd e  G o d ,  D ie  z o  go e d 
is .  I k  geef  ook mijn ha r tel ijke 
dank aan de Here, Die mij heeft 
genezen.

Zes jaar geleden, werd mijn lichaam plotseling stijf. 
Ik kon mijn lichaam niet bewegen noch wandelen. 
Ik ging naar een bekend ziekenhuis in Delhi, maar 
zelfs de naam van mijn ziekte ging mij te boven. 
De dokters lieten mij vele onderzoeken 
ondergaan om te ontdekken wat het 
was, maar ze kwamen uiteindelijk 
met een diagnose “een ongeneselijke 
erfelijke ziekte.” De ziekte had mij 
opgesloten in een compleet ellendig 
leven.

Ik kon niets meer zelf doen. Ik 
kon zelfs niet meer alleen eten. 
Ik kon niet wandelen omdat mijn 
lichaam trilde en ik mijn evenwicht 
zou verliezen. Ik was levend, maar mijn 
lichaam leek dood te zijn. Ik werd depressief 
en mijn vrouw verliet mij. Ik moest van mijn moeder 
afhangen.

In februari 2018, werd ik naar de Delhi Manmin 
Gemeente geleid door broeder Mahesh, die mijn 
buurman is. Terwijl ik de wil van God leerde die in de 
Bijbel zijn opgenomen door de boodschappen, ging ik 
de Dag des Heren bewaren. Ondertussen, voelde ik dat 
de symptomen beetje bij beetje verbeterden. Terwijl 
ik het Woord van God een voor een uitoefende, werd 
mijn lichaam versterkt en kon ik weer uit mijzelf 
lopen. Ik kon zelfs de trappen omhoog gaan, naar de 
derde verdieping waar ik woonde. Mijn handen en 

voeten kwamen losser, en nu kan ik werken!
Ik hoorde over de Manmin zomer ret reat en 

bereidde mijzelf voor om volledige genezing te 
ontvangen. Pastor John Kim had mij voorgesteld om 

het boek “De Boodschap van het Kruis” te lezen, 
en te luisteren naar zijn boodschap “De mate 

van geloof.” Ik bekeerde mij met gebed en 
vasten.

O p  6  aug u s t u s  wa r e n  ongeve e r 
tweehonderd mensen bij elkaar in de 
kerk en namen deel aan de zomer retreat 
via GCN live uitzending. We luisterden 

naar de boodschap van Rev. Dr. Soojin 
Lee. Toen ze voor de zieken bad met de 

zakdoek waarover Senior Pastor had gebeden 
(Handelingen 19:11-12), voelde het alsof iemand 

mij aanraakte. Ik voelde dat God mij aan het genezen 
was.

De volgende dag, voelde ik mij verfrist. Mijn lichaam 
schudde hard, ik herstelde de mogelijkheid om te 
schrijven. Ik kreeg ook de mogelijkheid om woorden 
correct uit te spreken, omdat ik het nooit kon. Nu kon 
ik wandelen en van de trappen lopen zoals normale 
mensen doen.

Mijn lichaam was alsof het dood was zonder enige 
medische behandeling om mij te genezen, maar ik 
werd een echt levend persoon door de kracht van 
herschepping. Ik geef alle dank en glorie aan God die 
mij heeft genezen!

Broeder Amrit Kumar, 33 jaar, Delhi Manmin Gemeente, India

“Ik werd genezen van een ongeneselijke 
erfelijke ziekte!”

“De hersenen van mijn dochter waren 
beschadigd door ernstige aanvallen, 

maar ze herstelde snel!”
Zuster Kanglim Park, 28 jaar, Gumi Manmin Gemeente
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Op een dag was ik aan het luisteren naar de boodschap 
“Hemel” van Senior Pastor Dr. Jaerock Lee, via Enlace TV, 
welke een leidende TV zender is voor Spaans sprekende 
mensen. Ik ontving veel genade en registreerde mij als lid bij 
de Peru Manmin Gemeente in mei 2012.

Ik leef in Cerro de Pasco gelegen op 4380 meter boven 
de zeespiegel. Het duurt ongeveer 16 uren om op en neer 
te reizen naar de Peru Manmin Gemeente in Lima, de 
hoofdstad. Ik ging normaal elke vrijdag avond van huis weg 
en kwam dan zaterdag om 5 uur ‘s morgens in Lima aan. 
Ik bleef in het huis van mijn kinderen, ging naar de zondag 
ochtend- en avonddienst en ging dan ‘s avonds terug naar 
huis. Desondanks, sloeg ik nooit de Dag des Heren over, 
omdat ik zo blij was mijn gelovig leven te leiden. Ik werd 
genezen van incontinentie welke me gedurende 14 jaren 
problemen had gegeven en ik kreeg een gepaste baan door 
het gebed van Dr. Lee welke boven ruimte en tijd gaat.

♦

Sinds 2014, hebben mensen uit mijn buurt geleerd 
over Manmin en komen we samen om de Manmin 
aanbiddingdienst online bij te wonen. Er werd een heiligdom 

opgericht in mijn gebied waar we samen konden komen en 
mee konden doen aan alle aanbiddingdiensten en zelfs de 
dagelijke Daniel Gebedsdiensten. Ik dien de gemeente als 
een leider. Ik ben zo dankbaar.

♦

Op 4 juli 2018, werd mijn man in het ziekenhuis 
opgenomen door bloedarmoede en gastro-intestinale 
bloeding. Zijn bloedwaarde was 7.6g/dL, terwijl het voor 
een gezond iemand tussen de 13.0 en 16.0 g/dL is. Hij werd 
geduwd naar de rand van de dood. De dokter zei dat het 
kanker kon zijn en liet hem verschillende onderzoeken 
ondergaan. Ik hielp hem voortdurend om het gebed van de 
Senior Pastor via het internet en de smartphone te ontvangen. 
Op 6 juli bad ik voor hem door de zakdoek waarover 
de Senior Pastor had gebeden op zijn lichaam te leggen 
(Handelingen 19:11-12). De onderzoeksresultaten kwamen 
uiteindelijk en lieten zien dat hij een maagzweer had, welke 
in tegenstelling was met wat de dokter verwachtte dat het zou 
zijn.

Ik verlangde ernaar om mijn dankbaarheid uit te drukken 
door deel te nemen aan de Manmin zomer retreat 2018 die in 

Korea gehouden wordt. Ik wilde ook genezing van nierziekte 
ontvangen welke ik gedurende tien jaar heb gehad. Maar 
een van de symptomen van deze ziekte is ernstige zwelling 
tijdens het warme weer. Wanneer het heet was,, zwol mijn 
onderlichaam zoveel op dat mijn heup maat van 30inch 
toenam naar 46inch. Ik aarzelde een ogenblik omdat het 
heel heet is in Zuid Korea. Desondanks, had ik geloof dat ik 
genezen kon worden als ik naar Korea zou gaan. Ik bereidde 
mij voor met een verlangend hart en bekeerde mij volledig 
van mijn zonden, terwijl God mij veel genade gaf.

Ik ging uiteindelijk naar de retreat. Tijdens het seminarie 
van de eerste avond, bad Rev. Soojin Lee voor de zieken met 
de zakdoek waarover de Senior Pastor had gebeden. Ik voelde 
het vuur van de Heilige Geest over mij komen. Ik ontdekte 
dat ik geen pijn meer had en dat ik genezen was. Toen ik na 
de retreat naar Seoul ging, was het ontzettend heet en was er 
een hittegolf waarschuwing afgegeven. Maar ik had geen pijn 
en geen ongemakken ondanks dat ik veel wandelde.

Tijdens dit bezoek, voelde ik de grote liefde van God, die 
met Manmin is, alsook ontving ik genezing. Ik geef alle dank 
en glorie aan God en mijn Here van liefde. Dank u, Senior 
Pastor dat u voor mij hebt gebeden.

“Ik werd genezen van 
atopische dermatitis, 
nadat ik stopte met de 
wereldse pleziertjes!”
Zuster Yerim Kim, 19 jaar, 
leerling uit de 12de klas, 
Manmin Centrale Gemeente

Toen ik naar de lagere school ging had ik af en toe 
atopische dermatitis op de achterkant van mijn kuiten. 
Maar ik werd genezen door het gebed van Senior Pastor 
Dr. Jaerock Lee. Maar het kwam terug toen ik een leerling 
van de 9de klas was, en het verslechterde snel.

Toen ik een smartphone kreeg, luisterde ik naar 
wereldse Populaire liederen, keek naar sommige video’s 
die schadelijk konden zijn voor mijn geest, en speelde 
spelletjes op mijn smartphone. Ik had geen interesse in 
studeren of het leiden van een gelovig leven, omdat ik 
verliefd was op de wereldse pleziertjes. Uiteindelijk leed ik 
onder zo’n ernstige dermatitis op mijn handen en voeten. 
Ik voelde de jeuk in mijn handen en het verspreidde 
tot zich tot mijn voetzolen, zodat ik mankte tijdens het 
wandelen. Toen ik naar het ziekenhuis ging, kreeg ik de 
diagnose atopische dermatitis en gaven ze mij medicijnen.

Ik nam de medicijnen en bracht de zalf aan, maar het 
had geen effect. Ondanks dat de Senior Pastor ons altijd 
vertelde om God boven alles lief te hebben, was ik vol van 
de dingen van de wereld. Ik kon er zelfs niet aan denken 
om tot Hem te gaan. Wanneer ik mijzelf zag terugkeren 
naar de wereldse dingen nadat ik een tijdje was gestopt, 
dacht ik, “Ben ik een mens? Heb ik gebrek aan geweten?” 

♦

Eind juli 2018, toen de Manmin zomer retreat dichterbij 
kwam, dacht ik dat ik niet langer zo kon leven. Ik ging 
naar de Daniel gebedsdienst en zag vele gemeenteleden 

ernstig bidden. Wanneer ik hen zag, begon ik te denken 
dat ik ook wilde worden vernieuwd. Ik verwijderde 
alle spelletjes en meer dan 200 popliederen van mijn 
smartphone. Nadien, terwijl ik meer bad, voelde ik mij 
geruster en vreugdevoller, alsof er een nieuw hart in mij 
klopte.

I k  b e s lo o t  o ok  om  d e e l  t e  ne me n  a a n  d e 
touwtrekwedstrijd als lid van de eerste Grote Grand Parish 
tijdens de zomer retreat. Om veranderlijke gedachten 
weg te gooien, ging ik elke dag naar de praktijk. In de 
tussentijd verbeterde de atopische dermatitis die mijn 
handen en voeten aantastte snel. Geen enkel medicijn had 
voorheen gewerkt, maar het werd merkbaar verbeterd 
terwijl ik werd vernieuwd. Ik was er al voor de retreat van 
genezen.

In het verleden, moest ik zelfs in de zomer sokken 
dragen, maar nu niet meer. Ik probeerde mijn handen niet 
te laten zien aan anderen, mede door de aangetaste delen, 
maar nu heb ik dat niet meer. Halleluja!

♦

Begin augustus nam ik deel aan de Manmin zomer 
retreat en ervoer de ontzagwekkende kracht van God. 
Ik huilde veel terwijl ik de liefde van God, de Here en 
de herder voelde. Ik werd zo genezen. Ik voel me nu zo 
verfrist en wil mezelf vernieuwen en mijn ouders meer 
dienen. Ik geef alle dank en glorie aan de levende God, 
Die goed is.

“Ik ben dankbaar voor 
het woord van leven en 

krachtige werken!”
Zuster Angelica Campos, 57 jaar, Peru Manmin Gemeente

▲ Pastor Peter Kim en de leden van de Peru Manmin 
Gemeente in de Manmin Centrale Gemeente


