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Toen het Heiligheid Evangelie verkondigd werd,
ging het gepaard met wonderlijke tekenen 

in Oekraïne en Letland
S i n d s  d e  d r i e - j a r i g e 

bediening van Senior Pastor 
Dr. Jaerock Lee in Israël, 
w o r d e n  h e t  h e i l i g h e i d 
Evangelie en zijn krachtige 
werken in vele plaatsen van 
de wereld verspreid door het 
Crystal Forum (Israëlische 
Pastors Vereniging). Met als 
vrucht, werd er in juni 2017, 
in 6 verschillende kerken in 
Oekraïne en Letland Zakdoek 
G e n e z i n g s c a m p a g n e s 
gehouden met Rev. Soojin 
L e e ,  voor z i t s t e r  va n  de 
Pa s t o r s  Ve r e n ig i n g  a l s 
spreker (Handelingen 19:11-
12).

Op 9 juni werd de eerste 
samenkomst gehouden in 
de Skydoor Gemeente in 
Dnepropetrovsk, Oekraïne 
met ongeveer 900 mensen 
die aanwezig waren (Foto 2).

Pastor Yur i  Konovalov 
h a d  g e b e d e n  o m  e e n 
e cht e  ge e s t e l i jke  le ide r 
te ontmoeten,  en hoorde 
v i a  h e t  C r y s t a l  Fo r u m 
over  Dr.  Jaerock Lee en 
de Manmin bediening. In 
November 2016 nam hij deel 
aan de Israëlische Pastors 
Se m i n a r ie ,  e n  h i j  we r d 
gezegend door Rev. Soojin 
Lee’s boodschap en nodigde 
haar uit om naar zijn kerk te 
komen. 

Rev.  Lee  preek te  ove r 
de  b o o d sch ap  “G elo of ” 
e n  b a d  v o o r  d e  z i e k e n 
m e t  d e  z a k d o e k .  Ve l e 
mensen werden genezen 
van verschillende ziekten. 
S o m m i g e n  k r e g e n  e e n 
beter gezichtsvermogen, en 
anderen werden vr ijgezet 
van hemiplegie (halfzijdige 
verlam ming) of  e r nst ige 
vo r m e n  v a n  a r t r i t i s  e n 
g ingen wandelen zonder 
hun krukken. Zuster Lera 
get u igde met  t r anen dat 
haar dochter genezen was; 
ze was vroegtijdig geboren 
en ze kon niet zien, maar na 
het gebed opende ze haar 
ogen en was in staat  om 
zich te focussen. Broeder 
Timothy werd genezen van 

een hartziekte, zuster Larisa 
van een ruggegraat breuk, en 
broeder Aleksander van loop 
problemen (Foto 1). Anderen 

w e r d e n  o o k  g e n e z e n , 
inclusief van bijwerkingen 
van lymfek l ier  operat ie, 
schildklierziekten en artritis. 

Op 10 juni waren er meer 
d a n  70 0  me n s e n  s a me n 
gekomen in de Kingdom 
of God Gemeente, gelegen 

in Kiev, de hoofdstad, en 
er waren vele voorgangers 
van 15 steden van Oekraïne 
aanwezig die samenwerkten 
a l s  e e n  e e n he id  me t  d e 
gemeente (Foto 3). 

Bishop Pastor Stanislav 
h a d  d e  l e i d i n g  ove r  d e 
s a m e n k o m s t ,  e n  R e v . 
Lee bracht de boodschap, 
“Gezegend z ijn  degenen 
die in het Licht wandelen.” 
D a a r n a  b a d  z e  vo o r  d e 
z ieken  met  de  za kdoek . 
Door  het  gebed ,  werden 
vele mensen vrijgezet van 
v e l e  z i e k t e n  z o a l s  e e n 
slecht gezichtsvermogen, 
a r t r i t i s  i n  d e  k n i e ë n , 
nierziekten, en hernia van 
d e  t u s s e n w e r v e l s c h i j f . 
Ve l e n  d i e  l e d e n  o n d e r 
hepatitis als bijwerking van 
d r ugsve r slav i ng  werden 
ook genezen. De aanwezige 
voorgangers waren het met 
e l k a a r  e en s  d a t  he t  e en 
geweldige samenkomst was. 
Ze zeiden dat ze beseften 
hoe belangrijk het voor de 
voorgangers is om geheiligd 
te worden en Gods kracht te 
ontvangen.

Op 11 juni, leidde Rev. 
Lee  een  sa men kom st  i n 
d e  V i c t o r y  G e m e e n t e , 
w e l k e  m e e r  d a n  2 0 0 
branche gemeenten heeft in 
Oekraïne. Ze verkondigde 
de boodschap, “Waarom is 
Jezus Christus onze enige 
Redder?” aan ongeveer 2000 
mensen (Foto 4).  Ze bad 
voor hen met de zakdoek, 
en vele getuigden dat ze het 
vuur van de Heilige Geest 
hebben ontvangen en bevrijd 
werden van pijnen en vele 
ziekten inclusief hernia van 
de tussenwervelschijf, loop 
problemen, en astma.

S e n i o r  P a s t o r  H e n r y 
Madaya zei, “Wanneer ik 
buitenlandse samenkomsten 
leidde, gebeurden de werken 
van Heilige Geest. Maar ik 
voelde veel meer krachtige 
werken van de Heilige Geest 
in haar samenkomst” (Meer 
op pagina 3).
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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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Jezus was in de vorm van God, en 
Hij is de Meester van alle dingen in het 
heelal, de “Koning der koningen,” en de 
“Here der heerscharen” (Filippenzen 2:6; 
Openbaring 19:16). Maar waarom moest 
Hij in het vlees naar de aarde komen, in 
een kribbe worden gelegd en leven in 
armoede?   

1. De reden waarom Jezus geboren 
werd in een stal en in een kribbe werd 
gelegd

In Lucas 2 is er een scène waarin de 
Maagd Maria en haar man, Jozef, naar 
Betlehem gingen om zich in te schrijven 
voor de volkstelling en daar gaf Maria 
geboorte aan Jezus.

Vele mensen waren naar Betlehem 
gekomen en vulden de herbergen daar. 
Maria had geen andere keuze dan Jezus te 
baren in een stal. Omdat er geen adequate 
plaats was om Jezus, die in witte doeken 
gewikkeld was, in te leggen, legde Maria 
de baby Jezus in een kribbe. Het was 
overeenkomstig Gods voorziening. 

Prediker 3:18 vertelt ons, “Ik zeide bij 
mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, 
God wil hen schiften en laten zien, dat zij 
eigenlijk dieren zijn.” Sommigen vragen 
zich misschien af waarom de Bijbel zegt 
dat we eigenlijk “dieren” zijn en denken 
dat zo’n vergelijking vreemd is. Het is 
de goddeloosheid van de mens, die hem 
echter vaak in een lagere rank plaatst dan 
dieren. 

O m  d e  m a t e r ië le  hebz u ch t  t e 
bevredigen, aarzelt de mens niet om te 
argumenteren, een zaak aan te spannen 

of zelfs zijn eigen familieleden te doden. 
In het begin, schiep God de mens naar 
Zijn goedheid en heilige beeld. Echter, 
sinds de eerste mens, Adam zondigde, 
werden al zijn nakomelingen zondaren 
en stierven hun geesten. Ze verloren 
uiteindelijk het plichtsgevoel van de mens 
en ze pleegden allerlei soorten van zonden 
om hun wereldse begeerten en hebzucht te 
bevredigen.

Jezus vertelt ons in Johannes 6:51, “Ik 
ben het levende brood, dat uit de hemel 
nedergedaald is. Indien iemand van dit 
brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en 
het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, 
voor het leven der wereld.” Hier verwijst 
“eten van het levende brood, dat uit de 
hemel nedergedaald is” naar het Woord 
van God tot brood maken in het hart.

Net zoals we in leven blijven door 
voedsel op te nemen, blijft onze geest in 
leven door het opnemen van geestelijk 
brood. Dat is de reden, waarom Jezus – 
Gods Woord – naar deze wereld kwam in 
het vlees en Zichzelf het brood des levens 
maakte voor de gehele mensheid. Alleen 
wanneer wij eten van het brood des levens 
dat gegeven werd door Jezus, kunnen 
we het beeld van God dat we verloren 
hebben, herstellen. Om deze voorziening 
te openbaren aan ons, liet God Jezus in 
een kribbe leggen.

Hoe kunnen we worden verlost van het 
leven van dieren en onze plicht als mens 
vervullen? Prediker 12:13 vertelt ons, “Van 
al het gehoorde is het slotwoord: Vrees 
God en onderhoud zijn geboden, want dit 
geldt voor alle mensen.” Het verrichten 
van de plicht van mensen, is om Gods 
geboden te bewaren. Dus, het is om de 
dingen die de Bijbel ons zegt om te doen, 
te doen, om de dingen die de Bijbel zegt 
om niet te doen, niet te doen, en de dingen 
die Bijbel zegt om te onderhouden, ook 
te onderhouden, en de dingen die Bijbel 
zegt om ons van te onthouden, ons van te 
onthouden. 

God heeft niet de intentie om ons 
leven moeilijk te maken. In hun liefde, 
onderwijzen ouders hun kinderen de 
basis verplichtingen van de mens door 
hen dingen te vertellen, zoals “Studeer!” 
of “Was uzelf !” Op gelijke wijze, 
onderwijst en vertelt God Zijn kinderen 
een verscheidenheid van dingen, zodat ze 
de plicht als mens kunnen verrichten en 

gezegende levens kunnen leiden. Het is 
de grote liefde van God, die verlangt dat 
alle mensen worden gered en de Hemel 
binnengaan. 

2. De reden waarom Jezus in 
armoede leefde 

Mattheüs 8:20 zegt, “De vossen hebben 
holen en de vogelen des hemels nesten, 
maar de Zoon des mensen heeft geen 
plaats om het hoofd neer te leggen.” 
Ondanks dat Hij het evangelie verkondigde 
en talloze zieke mensen genas, toch 
had Jezus geen fatsoenlijke plaats om 
te rusten. Waarom leefde Jezus toch in 
armoede, ondanks de talloze wonderen 
die Hij verrichtte tijdens Zijn bediening?

Zoals 2 Korinthiërs 8:9 ons vertelt, “Gij 
kent immers de genade van onze Here 
Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm 
is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat 
gij door zijn armoede rijk zoudt worden,” 
leefde Jezus in armoede om ons de zegen 
van voorspoed te geven. 

Toen Adam in de Hof van Eden leefde, 
was alles in overvloed en hij moest ook 
niet arbeiden. Nadat hij zondigde, werden 
de mensent en alle dingen op aarde echter 
vervloekt. Adam kon alleen nog in leven 
blijven door te zwoegen in het zweet zijns 
aanschijns (Genesis 3:17). Omdat alle 
mensen arm werden als gevolg van de 
zonde van de eerse mens, Adam, leefde 
Jezus Zelf in armoede om de mensheid te 
verlossen van hun armoede.

Sommigen zeggen dat het verkeerd 
is om God om materiële zegeningen te 
vragen, maar vele voorbeelden van Zijn 
beloften om ons te zegenen worden in de 
Bijbel gevonden. We kunnen ook zien dat 
zo’n vaders van geloof zoals Abraham, 
Isaak, Jakob en Jozef God vreesden en 
Zijn Woord gehoorzaamden, dus zij 
leefden een overvloedig en voorspoedig 
leven. In de genade van onze Here, die 
ons verloste van armoede, moeten wij 
in staat zijn om zegen te ontvangen. 
Natuurlijk, zouden we niet vanuit 
hebzucht om zegeningen moeten vragen, 
maar zodat onze rijkdom gebruikt kan 
worden om Gods glorie te openbaren 
door zulke goede daden zoals voorzien 
in levensonderhoud voor degenen die in 
nood zijn, zendingswerk ondersteunen, en 
speciale offers geven voor de bouw van 
een heiligdom.

God wil Zijn kinderen alles wat ze in 
geloof aan Hem vragen, geven (Mattheüs 
7:11), maar niet iedereen die tot Hem 
bidt zegt, “God, zegen mij!” zal Zijn 
zegeningen ontvangen. Bijvoorbeeld zoals 
3 Johannes 1:2 ons herinnert, “Geliefde, 
ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij 
gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat,” 
om ervoor te zorgen dat we op alle gebied 
voorspoedig zijn, moet het eerst goed gaan 
met onze ziel. Hier verwijst het “welgaan 
met de ziel” naar het herstel van Gods 
beeld, welke we verloren hebben, door te 
leven door Zijn Woord.

Deuterononium 28:2 vertelt ons ook, 
“De volgende zegeningen zullen alle 
over u komen en uw deel worden, indien 
gij luistert naar de stem van de Here, 
uw God.” Zelfs wanneer men door het 
Woord van God leeft, moet men door 
geloof zaaien om Gods zegeningen te 
ontvangen. Zelfs een individu met groot 
geloof zal alleen rijkelijk oogsten, als hij 
rijkelijk heeft gezaaid. Wanneer hij karig 
heeft gezaaid, zal hij ook karig oogsten (2 
Korintiërs 9:6). Het soort van zegeningen 
die God aan u geeft, is een “goede, 
gedrukte, overlopende maat.” Ze zullen in 
uw schoot geworpen worden, “meer dan 
het dubbele” en tot de mate dat het welgaat 
met uw ziel, betaalt Hij dertig, zestig en 
honderdvoudig terug. 

“Rijkelijk zaaien” verwijst niet naar de 
hoeveelheid of grote van iemands zaaien. 
God is geïnteresseerd naar het soort van 
hart, liefde, en geloof waarmee iemand 
zaait en Hij aanvaardt de geur van het 
hart van ieder persoon. Wanneer Jezus 
een arme weduwe zag, die twee kleine 
koperen muntjes in de offerkist gooide, 
prees Hij de vrouw, omdat ze ondanks 
haar armoede, deze vrouw alles wat ze 
had om van te leven erin gooide. God 
heeft een welgevallen in de geur van zo’n 
hart en toewijding.

Geliefde broeders en zusters in Christus, 
ik hoop dat u de liefde en voorziening 
beseft waarin God Zijn Zoon Jezus zond, 
Hem in een kribbe legde, en Hem leidde 
om een leven in armoede te leven. Ik bid 
in de naam van de Here, dat door zo te 
doen u Jezus Christus zult aannemen, de 
plicht als een mens zult verrichten, en 
God zult verheerlijken die u antwoord en 
zegent. 

Jezus lag in een kribbe

“U is heden de Heiland geboren, 
namelijk Christus, de Here, in de 

stad van David. En dit zij u het teken: 
Gij zult een kind vinden in doeken 

gewikkeld en liggende in een kribbe” 
(Lucas 2:11-12). 

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Wordt u gezegend zoals beloofd werd?
In de Bijbel, geeft de getrouwe God beloften van zegeningen aan Zijn kinderen. 

Maar sommigen van hen ontvangen de zegen, terwijl anderen het niet ontvangen. 
Sommigen ontvangen veel terwijl anderen weinig ontvangen. 

Laat ons nu eens dieper kijken naar hoe we overvloedige vrucht kunnen oogsten in de volgende drie stappen.

Stap 2  

U zou geloof moeten laten zien in uw 
daden

“Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte 
met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen 

werd uit de werken” (Jakobus 2:22).

Abraham gehoorzaamde onmiddellijk toen God hem 
vertelde om zijn enige zoon Isaak te geven als brandoffer. 
Hij gaf geen enkel excuus. Hij geloofde slechts in 
de goede wil van God. Hij had geen misverstand of 
onaangenaam gevoel naar Hem toe. Bovendien geloofde 
hij dat God in staat zou zijn om zijn zoon uit de dood 
op te wekken (Hebreeën 11:17-19). Hij was God eerder 
dankbaar, omdat Hij hem zo'n bevel gaf, omdat het liet 
zien dat Hij zijn liefde en vertrouwen in Hem herkende. 

God waakte over Abraham en wachtte tot de laatste 
moment, toen hij het mes nam om Isaak te slachten. 
Door de test van volkomen gehoorzaamheid en geloof, 
werd Abraham de voorvader van geloof en ontving 
volledig de zegeningen die God had beloofd (Genesis 
22).

Als de Israëlieten niet de zee hadden overgestoken, 
ondanks dat Mozes de Rode Zee had gescheiden door 
gebed, zouden zij door het Egyptische leger gegrepen 
zijn (Exodus 14). Ondanks dat de priesters in het 
stromende water van de Jordaan ging staan en het water 
stopte, als de Israëlieten hen niet hadden gevolgd bij het 
oversteken van de rivier, dan hadden zij Kanaän niet 
kunnen binnengaan (Jozua 3).

❖

Het laat zien dat zelfs wanneer u zegt dat u in Gods 
beloften gelooft, u alleen maar de beloofde zegen van 
God kunt ontvangen, wanneer u geloof in werken laat 
zien (Johannes 3:21-22). Wanneer u werkelijk de God-
gegeven visie en Zijn beloften gelooft, dan zou u moeten 
bidden totdat Zijn Woord is volbracht (Ezechiël 36:37). 
God zal uw gebed aannemen, en als antwoord zal 
Hij de manier laten zien hoe u het kunt bereiken en u 
overvloedige vrucht laten dragen.

Stap 3  

U zou geduldig en onveranderlijk moeten 
wachten

“Laten wij niet moede worden goed te doen, want, 
wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, 

als wij niet verslappen” (Galaten 6:9).

Toen de Israëlieten de stad Jericho veroverden, 
vertelde God hen om er gedurende zeven dagen 
omheen te wandelen. Als zij hun vleselijke gedachten 
hadden gevolgd, dan hadden ze misschien gedacht 
dat het gevaarlijk zou zijn om dat te doen zonder 
wapenen. Echter niemand klaagde. Ze gehoorzaamden 
en trokken erom heen. En toen ze begonnen te 
schreeuwen, werd de stad vernietigd. Zonder de daad 
van geloof van alle Israëlieten, zou de stad misschien 
niet zijn vernietigd. Om geloof te zien, keek God naar 
hen tot het laatste moment (Jakobus 1:6-7).

Toen God de Israëlieten vertelde om Kanaän te 
veroveren, konden zij er niet gelijk binnengaan na 
de Exodus. Ze moesten de Dode Zee en de Jordaan 
oversteken en met geloof om de stad Jericho trekken 
en het vernietigen (Jozua 6).

❖

O p dezel fde  man ie r,  zou u  vol komen en 
onveranderlijk geloof moeten laten zien door uw 
werken, om Gods zegen te ontvangen. Dan, kunt u de 
zegeningen die God beloofde ontvangen, en Hij zal de 
glorie door u ontvangen.

De almachtige God werkt op zo’n manier dat het de 
menselijke verbeelding en bekwaamheid te boven gaat. 
Zelfs wanneer het lijkt alsof er in werkelijkheid niets 
gebeurd, wanneer wij onveranderelijke werken van 
geloof laten zien, werkt God zeker voor u. En wanneer 
Zijn aangewezen tijd komt, zult u de antwoorden op 
korte termijn ontvangen.

Daarom, zou u volkomen moeten geloven in de 
getrouwe God en zijn belofte, uw geloof laten zien met 
werken en geduldig en onveranderlijk wachten, totdat 
u het antwoord van God ontvangt.

Stap 1

U zou geloof moeten hebben

“Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) 
welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet 
geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor 

wie Hem ernstig zoeken” (Hebreeën 11:6).
 

Het soort van geloof welke God welgevallig is, zorgt 
ervoor dat wij elk woord in de 66 boeken van de Bijbel 
geloven. Zelfs wanneer sommige bijbelse werken 
onmogelijk lijken om te gebeuren, zou u het absoluut 
moeten geloven. Het soort van geloof is geestelijk 
geloof waar God welgevallen in heeft.

Zoals geschreven staat in Jeremia 32:27, “Zie, Ik, de 
Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te 
wonderlijk zijn?” schiep God alles met Zijn Woord, en 
heeft de menselijke geschiedenis en hun leven, dood, 
geluk en ongeluk beheerst.

Wanneer u het echt gelooft, kunt u Zijn Woord 
volkomen geloven, ongeacht wat het is. Het kan 
onmogelijk klinken om in werkelijkheid te gebeuren, 
maar wanneer God zegt, “Ik zal het doen,” dan zal het 
gebeuren.

❖

Wanneer u Zijn Woord in uw hart bewaard en het 
absoluut gelooft, dan zal het geloof dat u hebt, u leiden 
naar de zegeningen. Alleen door dit God-welgevallige 
geloof kunt u Zijn werken ervaren en genieten van de 
zegeningen die Hij beloofd heeft om aan ons te geven.

Wanneer uzelf getuige bent geweest en Zijn krachtige 
werken hebt ervaren, dan moet u volledig in Zijn 
Woord, wat in de Bijbel geschreven staat, geloven. U 
zou moeten geloven in Zijn voorziening en hopen dat u 
een deelnemer zult zijn in de vervulling van Zijn wil.

Net zoals 1 Tessalonicenzen 5:24 zegt, “Die u roept, 
is getrouw; Hij zal het ook doen,” ondanks dat u het niet 
kunt doen in eigen kracht, zal God Zelf voor u werken, 
wanneer u op Hem steunt met geloof. Wanneer u in 
alles van God afhangt met geloof, kunt u overvloedige 
vrucht dragen.

Op 13 juni werd er een andere 
zakdoek genezingsdienst gehouden in de 
Kuldiga Gemeente gelegen in Kuldiga, 
Letland (Foto 5 op pagina 1). Rev. Soojin 
Lee preekte de boodschap, “Waarom 

is Jezus Christus onze enige Redder?” 
en bad voor de zieken met de zakdoek. 
Vele mensen werden genezen van vele 
ziekten, inclusief depressie en artritis. 
Een voorganger had voor vele jaren 
ernstige pijn. Het was een nawerking 
van een operatie van een gescheurde 
gewrichtsband en beschadigde zenuwen 
van zijn arm. Maar na het gebed, 
verdween de pijn en kon hij zijn arm vrij 
bewegen.

Op 14 juni, werd er een samenkomst 
gehouden in de New Generation Church 
in Riga, de hoofdstad van Letland (Foto 6 
op pagina 1). Rev. Dr. Soojin Lee bracht 
de boodschap, “Gezegend zijn degenen 
die wandelen in het Licht” en bad met de 
zakdoek. De aanwezigen werden genezen 
van hernia van de tussenwervelschijf, 
artritis, ademhalingsproblemen, en 

depressie, en gezichtsvermogen en 
gehoor werden hersteld. Een voorganger 
werd genezen van een hernia van de 
tussenwervelschijf, welke haar voor 15 
jaar had lastiggevallen; ze bekeerde zich 
in tranen voor de mensen, dat ze niet in 
het Licht had gewandeld. 

Pastor Aleksey Ledyaev van de 
gemeente vertelde dat hij het nieuws van 
de Manmin bediening overal waar hij 
ging verspreidde, en vroeg of Rev. Soojin 
Lee ook Georgia en Bulgarije wilde 
bezoeken.

Op 16 juni, preekte Rev. Lee de 
boodschap “Geloof” in de Revelation 
Church in Valmiera (Foto 7 op pagina 
1). Toen ze met de zakdoek bad, werden 
mensen genezen van pijnen in de armen, 
benen en rug. Ze getuigden vreugdevol 
over hun genezing.

De DVD van Dr. Jaerock Lee’s 
krachtige bediening werd voor de 
preken getoond, en het plantte geloof 
in de harten van de aanwezigen. Het 
Power Worship Dans Team en zuster 
Jeongseun Kim’s voorstellingen gaven 
veel genade aan de mensen en werden 
hoog geprezen.

De Manmin leden die deelnamen aan 
de aanbiddingsdiensten via het Internet 
in Oekraïne en Moldavië kwamen 
helemaal vandaar om de samenkomsten 
die in Oekraïne gehouden werden, bij te 
wonen, en 10 dove leden die deelnamen 
aan de samenkomst met gebarentaal 
via het Internet kwamen naar de 
samenkomst in Letland. Hun gehoor 
werd hersteld, en ze werden genezen 
van gezichtsverlamming en atopische 
dermatitis.

Vervolg van pagina 1

De zakdoek genezingsdienst in de New 
Generation Gemeente in Riga, Letland
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Toen het Heiligheid Evangelie verkondigd werd,
ging het gepaard met wonderlijke tekenen 

in Oekraïne en Letland

“Ik ontmoette de Vader, God van liefde!”

Ik werd geboren in een Boeddistisch 
gezin. Toen ik een tweedejaars student 
was in het college, ging ik langs de 
Chaing Rai Manmin Gemeente (Pastor 
Jaewon Lee). Ik zag daar een teken: het 
zei dat de gemeente voorzag in gratis 
lessen van de Koreaanse taal. Omdat 
ik een K-pop zanger leuk vond, wilde 
ik Koreaans leren. Dus ik ging de kerk 
binnen.

Ik nam de lessen in de kerk op 
dinsdag. Na de lessen, namen de 
gemeenteleden deel aan de Lofprijs- 
en aanbiddingsdienst. Toen ik ze blij 
zag prijzen, wilde ik ook deelnemen. 
Tijdens de dienst, luisterde ik naar 
de boodschappen van Dr. Jaerock 
Lee en ontving veel genade. En ik 
begon elke week deel te nemen aan de 
samenkomsten.

Op 26 juni 2011, nam ik deel aan 
de gemeente retreat en nam Jezus 

Christus aan als mijn Redder. En de 
volgende dag, heb ik mij aangemeld als 
lid van de gemeente. Ik las en luisterde 
naar de boodschappen op de website 
van de Manmin Centrale Gemeente 
en via YouTube. Ik heiligde de Dag 
des Heren, bad en nam ijverig als 
vrijwilligster deel. In 2015, werd ik ook 
een zondagschool lerares en vertaalster. 
Nu werk ik fulltime in de gemeente.

Mijn ouders zijn gedurende een 
lange periode leraars geweest, en 
ik studeerde Tradit ionele Thaise 
M e d i c i j n e n  a a n  d e  R a j a b h a t 
Universiteit. Ze wilden dat ik een 
ambtenaar zou worden en met hen 
zou leven in onze geboortestad. Als ik 
dat wilde, dan kon ik dat doen, en ze 
vroegen mij verschillende keren, maar 
ik wilde echt voor de Here werken. 
Terwijl ik overvloed en comfor t 
achterl iet ,  ben ik in Chiang Rai 

gebleven, welke niet bekend voor mij 
was. Maar ik ben zo gelukkig omdat 
ik leef met hoop voor de Hemel.

Begin 2017, werd ik verkouden. 
Ik had hoge koorts en veel pijn over 
mijn hele l ichaam. Maar ik bad 
onophoudelijk en nam deel aan de 
Daniel Gebedsdienst. Nachts verscheen 
de Senior Pastor in mijn droom en ik 
was genezen. Een paar dagen later werd 
ik ook genezen van een oogontsteking 
door het vuur van de Heilige Geest. 
Nadien, won ik de Bijbelquiz die 
gehouden werd in de gemeente. Als 
prijs, zal ik naar de Manmin Zomer 
Retreat gaan die gehouden wordt in 
Korea, deze komende augustus. Ik geef 
alle glorie en dank aan God, die mij 
redde van de weg van de hel, zonder 
dat ik waarheid kende. En ik geef ook 
mijn dank aan de Senior Pastor die bidt 
voor de Thaise zielen.

Zuster Naraporn 
Sawaengchai, 25 jaar, 

Chiang Rai Manmin 
Gemeente, Thailand

Toen ik in 1994 in de 9de klas 
zat, werd mijn moeder geopereerd 
aan maagkanker, die in het laatste 
stadium was. Ze herstelde heel snel 
nadat ze het gebed van Dr. Jaerock 
Lee ontving dat was opgenomen op 
het Automatisch antwoordapparaat. 
Toen ging ik geloven in de levende 
God (tweede van links in de foto).

Toen ik naar het college ging, 
leefde ik echter niet door het Woord 
van God. Nadat ik een baan kreeg, 
gehoorzaamde ik nog niet het 
Woord. Ondertussen, tijdens de 
Nieuwsjaardienst 2003, dacht ik dat 
ik naar de hel zou gaan, als ik zo op 
deze manier zou blijven leven, en 
toen nam ik een besluit. 

In maart 2003, ging ik naar de 
Speciale Daniel Gebedsdienst. 
Tijdens de eerste nacht, werd ik zo 
aangeraakt in mijn hart en bekeerde 
ik mij volkomen van mijn zonden. 
En ik kon afstand nemen van de 
wereldse pleziertjes. Nadien, begon ik getrouw te dienen 
als een koorlid en een groepsleider. Ik werd geweldig 
gezegend in het zorgen voor de zielen en het leiden van 
diensten.

Ik ben een senior onderzoeker bij Samsung SDI 
Elektronische Materialen. In 2013, probeerde ik ook 
op mijn werk te leven door het Woord. Ik bracht 
daar de meeste tijd door. Op dat moment, was ik 
verantwoordelijk voor een project en moest werken met 
een persoon waarmee anderen niet wilden werken. Het 
was eerst moeilijk om met haar te werken, maar terwijl 
ik ernstig bad was ik in staat om haar te begrijpen. 
Eerst was ik een beetje boos en onrustig, maar ik begon 
haar in mijn hart gemakkelijk te begrijpen. Terwijl ik 
probeerde om haar hart te bewegen met consideratie en 
liefde, kon ik het project succesvol volbrengen.

Na het werk, ging ik naar school om af te studeren 

en nam deel aan de Daniel Gebedsdienst. Thuis moest 
ik opdrachten doen, studeren voor examens of mijn 
thesis schrijven tot 2 of 3 uur ‘s nachts. In die tijd, waren 
de mensen op mijn werk heel gevoelig mede door de 
werknemers presetaties beoordeling. Ik had ook nog 
andere dingen te doen zoals het studeren van Engels en 
soms werken aan een patent. Ik werd ook aangesteld 
over de veiligheid van het laboratorium. Ik moest om 5 
uur op staan en naar bedrijven gaan in andere provincies 
met de Korea trein Expres (KTX). Iedere keer wanneer 
ik geconfronteerd werd met verschillende moeilijkheden, 
dacht ik erover na om met mijn werk te stoppen, dat 
gebeurde een paar keer per dag.

Maar ik steunde op God en bad onophoudelijk. 
Ik probeerde te leren om nederig te zijn, zelfs 
tegenover degenen die jonger dan mij waren of mijn 
ondergeschikten. Door zo te doen, kon ik mijn taken 

succesvol uitoefenen, en mijn lab 
ontving voortdurend het Excellence 
Award. Ik kreeg zelfs de hoogste 
medewerkers beoordeling.

Ik kon alles verdragen, omdat ik 
geloofde dat al deze moeilijkheden 
van de liefde van God kwamen, 
die wilde dat ik zou groeien in de 
geest. Ik kreeg ook verschillende 
ervaringen en leerde hoe om te gaan 
met vele soorten problemen. Door 
de genade van God ontving ik mijn 
Master degree in Yonsei Universiteit 
en ontving zelfs de Best Thesis 
Award. Terwijl alles tot vrede kwam, 
werd ik zelfvoldaan in mijn gelovig 
leven. Ondertussen werd ik in juni 
2016 overplaatst naar een branche in 
Cheongju.

Ik moest deelnemen aan de Daniel 
Gebedsdienst via GCN in mijn huis 
in Cheongju. Tijdens de weekenden 
kwam ik per KTX naar Seoul om de 
aanbiddingsdiensten bij te wonen. 

Toen besefte ik hoe dankbaar ik eigenlijk moest zijn 
dat in staat was om in het heiligdom te zitten. Tijdens 
de Manmin Zomer Retreat, voelde ik de diepe liefde 
van de herder en werd ik heel ernstig om zijn genade 
terug te betalen en probeerde te veranderen in de geest. 
In September, hoorde ik dat ik in Cheongju zou blijven 
voor zes maanden, in plaats van een jaar. Het werd 
verkort. En ik leerde dat ik in de Geest was gekomen. 
Halleluja!

God zegende ook mijn familie, terwijl mijn ziel 
voorspoedig was. Mijn vader, diaken Yangmok Yu 
ontving financiele zegen, mijn moeder, diacones 
Heejung Han verrichtte ijverig haar God-gegeven plicht, 
en mijn zuster, diacones Jiyeon Yu is lid van de Crystal 
Singers van het Uitvoerend Kunstcomité. Ik geef alle 
dank en glorie aan God, die mijn familie zegende om 
een leven met hoop te leven voor het Nieuwe Jeruzalem.

“Mijn leven werd vernieuwd 
door het Heiligheid Evangelie!”

Diacones Miyeon Yu, 39 jaar, Canaän Mission


