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Zakdoek genezingsdiensten 
in Abu Dhabi, Dubai, en Egypte

brachten geestelijke vernieuwing in het Midden Oosten

De Manmin Centrale Gemeente 
heeft zich toegewijd om het heiligheid 
evangelie te verspreiden, met de 
manifestaties van de kracht van de 
Heilige Geest, in elke hoek van de 
wereld. Zelfs in het Midden Oosten 
waar ongeveer 90% van de bevolking 
Moslim is, wordt het evangelie actief 
verspreid. De Televisie bediening van 
Isaac TV, bedekt Azië en het Midden 
Oosten, en de voortdurende bezoeken 
en het houden van samenkomsten, 
heef t Pakistaanse pastors in het 
Midden Oosten bemoedigd. In juli 
2017, leidde pastor Taesik Gil (Daejeon 
Manmin Gemeente) drie zakdoek 
genezingsdiensten in het gebied.

Op 7 juli 2017, werd de eerste 
samenkomst gehouden in de Levend 
Water  Gemeente  (Pastor  Yonas 
Tsegaye Gebrewold) in Abu Dhabi, de 
hoofdstad van de Verenigde Arabische 
Emiraten, en het werd door ongeveer 
600 mensen bijgewoond (foto’s 1 en 
4). In 2015, bezocht pastor Gebrewold 
de Manmin Centrale Gemeente om de 
33ste jubileum van de kerk te vieren, 
en hij werd heel erg gezegend tijdens 
zijn ontmoeting met Dr. Lee. In 2016, 
nodigde hij Pastor Gil uit in zijn kerk 
en hield een zakdoek genezingsdienst, 
waar vele genezende werken gebeurden.

In deze samenkomst van 2017, 
bracht Pastor Gil de boodschap “Het 
verborgen geheimenis van voor het 
begin der tijden” (1 Korintiërs 2:6-
9). Toen hij voor de zieken bad met 
de zakdoek waarover Dr. Lee had 
gebeden (Handelingen 19:11-12), ging 
een persoon die gedurende zeven jaar, 
niet goed kon zien zonder een bril, goed 
zien, en iemand anders werd genezen 
van chronische gastritis. En weer een 
ander lid begon te horen met haar oor, 
waar ze niet mee kon horen (foto 7).

‘S  Avonds ,  werd de  volgende 
samenkomst gehouden in de King’s 
Revival Gemeente (Pastor Manzur 
Barkat) in Dubai, welke de grootste stad 
in de Verenigde Arabische Emiraten is, 
met 300 mensen die aanwezig waren 
(foto 3). Pastor Gil preekte de boodschap 
“Sleutels om antwoorden te ontvangen” 
(Johannes 5:8-9). Toen hij voor de 
zieken bad met de zakdoek werden 
vele mensen genezen van hun ziekten. 
Pastor Manzur Barkat had de Manmin 
Bediening leren kennen door Dr. Lee’s 
Pakistan Verenigde Campagne in 2000 
en hij verlangde ernaar om samen te 
werken met Manmin.

De derde samenkomst werd gehouden 
in Caïro, Egypte op 9 juli. De Shubra 
Pinkstergemeente (Pastor Sameh 

Hanna) had de zondagdienst en de 
zakdoek genezingsdienst met Pastor 
Gil als spreker, en er waren ongeveer 
200 mensen aanwezig. Hij preekte de 
boodschap “Waarom is Jezus onze enige 
Redder?” gebaseerd op Romeinen 5:8 
en bad voor de zieken met de zakdoek 
van kracht (foto’s 2 en 5).

Een man, die voor zes maanden 
afhankelijk was van een wandelstok, 
ging normaal wandelen en gooide het 
weg. Hij gaf glorie aan God terwijl 
hij rond het heiligdom wandelde. 
Een andere man werd genezen van 
moeilijk horen. En weer een ander 
persoon die aan zijn rechterarm en been 
verlamd was, werd genezen. Voorheen 
kon hij voor 10 jaar niets met zijn 
handen vasthouden, maar hij getuigde 
vreugdevol van zijn genezing terwijl hij 
de microfoon stevig vasthield (foto’s 6 
en 8).

Pas tor  Melad Youssef  van de 
Pinkstergemeente bracht blij nieuws, 
zeggende, “In 2014, was er een vrouw 
aanwezig bij Pastor Gil’s seminarie die 
onvruchtbaar was en ze ontving het 
gebed met de zakdoek. Door het gebed, 
verwekte ze een baby en gaf geboorte 
aan een meisje. Haar kind groeit nu 
goed.

Rev. Atef Fouad, voorzitter van de 

Pinkstervereniging van gemeenten, 
Egypte, vroeg Pastor Gil om opnieuw 
te komen en zei, “Ik was getuige van de 
krachtige werken. Vele mensen van deze 
gemeente werden vernieuwd en genezen 
van ziekten.” Pastor Ibrahim Hanna, 
Vice-voorzitster, zei met een dankbaar 
hart, “Ik voelde de tegenwoordigheid 
van God en ik werd gezegend door de 
boodschap van leven gezalfd door de 
Heilige Geest. Ik werd vernieuwd!”

Op 10 juli, ontmoette Pastor Gil 
voorgangers die deel uit maakten van 
de Pinkstergemeente Egypte, en op 12 
juli ontmoette hij de voorgangers van 
de Manmin stichting in Caïro (foto’s 9 
en 10). De organisatie (Oprichter: Pastor 
Azez Morgan) werd opgericht op de 
verzekering dat het heiligheid evangelie 
de enige sleutel tot vernieuwing van 
Egypte is. Ze voorzien mensen daar 
met Dr. Lee’s boodschappen, boeken, 
en andere media van Manmin, hopende 
dat het woord van leven en de krachtige 
werken verspreid worden over heel 
Egypte.

Laat ons alle dank en glorie aan God 
geven, die een grote geestelijke stroom 
van vernieuwing naar de pastors en 
gelovigen bracht in het Midden Oosten, 
door het heiligheid evangelie en de 
manifestaties van tekenen.

1

2

3

4 5

6

9

10

7 8



De geloofsbelijdenis 

Adres: 29, Digitale-ro 26-gil, Guro-Gu, Seoul, Korea, 08389
Telefoon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048 
Website: www.manmin.org/english/www.manminnews.com
Email: manminen@manmin.kr
Uitgever: Dr. Jaerock Lee 
Hoofdredacteur: Senior Diacones Geumsun Vin 

Dutch

Gepubliceerd door Manmin Central Gemeente

“[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 kwam naar de wereld in het vlees 
en onderging allerlei soorten van lijden op 
de aarde. Hij opende uiteindelijk de weg 
van redding voor de mensheid, door Zijn 
liefde aan het kruis te laten zien. Laat ons 
vandaag eens de voorziening onderzoeken 
van Jezus’ geseling en het vergieten van 
Zijn bloed.   

1. Jezus werd gegeseld en vergoot 
Zijn bloed

Voor de kruisiging werd Jezus over Zijn 
hele lichaam gegeseld. Hij was zo ernstig 
gewond tot het punt dat Zijn beenderen 
zichtbaar werden vanonder Zijn huid.

Wanneer een goed opgeleidde soldaat in 
het Romeinse leger een zweep hanteerde, 
ging het anderhalve keer om Jezus’ lichaam 
heen en schuurde over Zijn vlees. Aan 
het einde van de zweep waren scherpe, 
haakachtige metalen voorwerpen die Zijn 
vlees doordrongen en wanneer de soldaat 
de zweep terugtrok, scheerden deze scherpe 
metalen voorwerpen de huid/vlees in 
stukken. 

Waarom moest Jezus onderworpen 
worden aan zo’n wrede manier van lijden 
en het vergieten van Zijn bloed door zo’n 
geseling? Het laatste gedeelte van Jesaja 
53:5 zegt, “…en door Zijn striemen zijn 
we genezen.” Jezus werd gegeseld en 
vergoot Zijn bloed om ons genezing van 
verschillende soorten van ziekten te geven.

Jezus zei tegen een verlamde in Mattheüs 
9:2, “Houd moed, mijn kind, uw zonden 
worden vergeven.” We zien dat Hij eerst 
voor het zondeprobleem zorgde, voordat 
hij de verlamde genas. In Johannes 5:14 

vertelde Jezus ook een man die ziek was 
geweest, “Zie, gij zijt gezond geworden; 
zondig niet meer, opdat u niet iets ergers 
overkome.” Dit herinnert ons eraan dat zelfs 
wanneer wij ons hebben bekeerd en Gods 
vergeving voor onze zonden ontvangen, 
wanneer wij terugkeren naar de zondige 
manier van leven, we een veel ernstigere 
ziekte kunnen krijgen dan voorheen.

Want de wortel van ziekte is zonde 
en omdat de verzoening van ziekte het 
vergieten van bloed vereiste (Hebreeën 
9:22), zette Jezus ons vrij van alle soorten 
van ziekten door gegeseld te worden en Zijn 
bloed te vergieten.

2. We zouden moeten geloven dat 
Jezus voor ons gegeseld werd en 
zeggen dat we het geloven

1 Petrus 2:24 zegt, “…en door zijn 
striemen zijt gij genezen.” Dus, iedereen die 
gelooft dat Jezus ons heeft verlost van onze 
ziekten door Zijn geseling en bloedvergieten, 
hoeft niet langer gekweld te worden door 
enige ziekte of kwaal (Mattheüs 8:17). 

Sommige mensen zeggen, “Ik zondig 
soms, omdat ik zwak ben. Het is moeilijk 
voor een mens om volledig naar Gods 
Woord te leven.” Merk echter wel op dat 
Spreuken 18:21 zegt, “Dood en leven zijn 
in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, 
zal haar vrucht eten.” Wanneer u in elke 
toestand of omstandigheid belijdt, “Ik 
ben sterk en gevuld met de Geest, door 
de genade van God,” overeenkomstig 
uw belijdenis van geloof, zult u ook 
Gods genade en kracht ontvangen, 
vermoeidheid gemakkelijk overwinnen, 
en het “onmogelijke” veranderen in het 
“mogelijke.”

In het ontvangen van genezing, in plaats 
van te belijden, “Ik geloof dat ik genezen zal 
worden door het gebed,” als u belijdt, “Ik 
geloof dat ik al genezen ben,” zal God Zijn 
werk doen overeenkomstig uw belijdenis 
van geloof. Sommigen vragen nu misschien, 
“Hoe kan ik zeggen dat ik genezen ben, als 
ik nog steeds pijn voel? Lieg ik dan niet?” 
Wanneer zij de juiste kennis van geestelijk 
geloof hebben, zullen zij in staat zijn om het 
gemakkelijk te begrijpen.

Zoals Hebreeën 11:1 zegt, “Het geloof nu 
is de zekerheid der dingen, die men hoopt, 
en het bewijs der dingen, die men niet ziet,” 
is geloof niet in het belijden van iets nadat 
we er getuige van zijn; het is het beseffen 

en overtuigd zijn van de dingen die nog 
niet zichtbaar zijn, terwijl u erop hoopt met 
geloof. Belijden met uw mond, “Ik geloof,” 
terwijl u niet in uw hart gelooft, zal niet 
de dingen voortbrengen waar u op hoopt. 
Alleen wanneer u met het geloof belijdt 
waardoor u kunt geloven, zullen de dingen 
waar u op hoopt voortkomen.

Wanneer u met het hart gelooft en met 
uw mond belijdt, “Door de kracht van God, 
hebben ziekten en zwakheden mijn lichaam 
verlaten,” zal onze Heer Zijn werk doen 
overeenkomstig uw geloof. Wanneer u niet 
in staat bent om zoals dit te geloven of te 
belijden, zal de ziekte u niet verlaten, omdat 
u nog steeds denkt, “Ik heb pijn. Ik ben 
niet genezen.” Zonder geloof kunt u alleen 
in pijn en lijden blijven. Mede door zo’n 
negatieve gedachten, zult u niet in staat zijn 
om Gods werken te ervaren.

3. Sommigen zeggen “Ik geloof” maar 
zijn nog niet in staat om genezing te 
ontvangen

Wanneer mensen voortdurend lijden aan 
ziekten, ondanks dat ze zeggen dat ze in 
Jezus geloven die gegeseld werd om hen te 
verlossen van hun ziekten, komt dat omdat 
ze niet leven door de gerechtigheid van God.

Exodus 15:26 zegt, “Indien gij aandachtig 
luistert naar de stem van de Here, uw God, 
en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor 
neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen 
onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de 
kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren 
opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw 
Heelmeester.” 

In geestelijke termen, verwijst “Egypte” 
hier naar de wereld waarin wij leven en 
“de Tien Plagen” die over Egypte kwamen 
verwijzen naar alle ziekten die in deze 
wereld bestaan. Wanneer wij de geboden 
van God bewaren en erdoor leven, zullen 
wij niet onderworpen worden aan enige 
soort van ziekte. Zelfs wanneer we ziek 
worden, eens we ons bekeren, en ons van 
onze wegen afkeren, zal God ons genezen.

En toch moet u niet rechtvaardig zijn 
in uw eigen ogen, maar in Gods ogen. 
Menselijke gerechtigheid is van persoon 
tot persoon verschillend, omdat de 
leefomstandigheden en waarden waaronder 
mensen hebben gezien, gehoord en geleerd, 
toen ze opgroeiden verschillend waren. 
Een persoon kan het gedrag van iemand 
als “rechtvaardig” beschouwen, maar 

een ander persoon voelt het misschien als 
“onrechtvaardig.”

Dingen zijn alleen maar echt rechtvaardig 
wanneer God ze als “rechtvaardig” 
beschouwd, en het enige criteria is het 
Woord van God, die de waarheid zelf is. 
Bijvoorbeeld, wanneer hun kind huilend 
thuis komt, omdat het in elkaar geslagen 
is, zullen de ouders heel boos worden en 
proberen om met de ouders van het andere 
kind te spreken. De gerechtigheid van God, 
echter, vertelt ons, “Wanneer iemand u op 
de wang slaat, keer hem ook uw andere 
wang toe,” “Zoek vrede,” en “Hebt uw 
vijanden lief.” U voelt misschien dat u 
verlies ondervindt bij het volgen van Gods 
gerechtigheid, maar uiteindelijk zal God u 
herkennen en opwekken.

Sommigen vragen zich misschien af, 
“Hoe kan ik alle geboden van God nu 
bewaren?” Maar het bewaren en leven 
door Gods geboden is geen moeilijke 
taak. Wanneer u gelooft en uw leven leeft, 
herinner dan altijd, “De Heilige Geest helpt 
mij altijd en omdat God mij genade en 
kracht geeft, kan ik het gemakkelijk doen,” 
want dan wordt het ook gemakkelijker. 
Wanneer u God liefhebt en uw ogen richt 
op de glorie en beloningen van de Hemel, 
dan is het bewaren van Gods geboden niet 
zo’n moeilijke taak.

Wanneer u denkt, “Ik heb zoveel 
zonden om te verwerpen en het zal me een 
eeuwigheid duren voordat ik ze allemaal 
heb verworpen!” probeer dan een lijst 
te maken van de zonden waarmee u de 
meeste moeite hebt om te verwerpen. Dit 
is hetzelfde als wanneer de grootste wortel 
uit de grond getrokken is, de kleinere 
wortels veel gemakkelijker verwijderd 
kunnen worden. Wanneer mensen vanuit de 
duisternis komen en in het Licht beginnen 
te wandelen, zal de muur van zonde die hen 
verhinderd van God, worden vernietigd. 
Het geloof waarmee zij kunnen geloven, zal 
over hen komen en zij zullen in staat zijn 
om de werken van God te ervaren.

Geliefde broeders en zusters in Christus, 
terwijl Hij gegeseld werd en Zijn bloed 
vergoot, verloste Jezus ons van al onze 
ziekten en kwalen. Omdat u deze Here, 
de Geneesheer hebt ontmoet, hoop ik dat 
u volkomen genezen zult zijn van al uw 
ziekten en dat u Gods geboden ijverig zult 
bewaren.

De voorziening van Jezus’ 
geseling en het vergieten 

van Zijn bloed

“Die zelf onze zonden in zijn lichaam 
op het hout gebracht heeft, opdat wij, 
aan de zonden afgestorven, voor de 
gerechtigheid zouden leven; en door 

zijn striemen zijt gij genezen” 
(1 Petrus 2:24).

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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“Ik ervoer de kracht van herschepping!”

Tijdens de Manmin Zomer Retreat die elk jaar gehouden worden in het begin van augustus, worden vele mensen genezen van vele soorten van ziekten, 
inclusief AIDS, depressie, hartaanval, hersenbloeding, dementie, en blindheid. Laat ons nu eens horen naar degenen die getuigden van hun genezing.

Manmin Zomer retreat 2016

Eind juli 2016, had ik pijn in mijn rechter 
onderbuik. Toen ik het gebed van de Senior 
Pastor ontving welke was opgenomen op het 
automatisch antwoordapparaat, ging de pijn weg. 
In die tijd, was ik de 3de Great Grand Parish 
aan het oefenen voor de Roll-a-Ball spel voor de 
Atletische Ontmoeting van de Manmin Zomer 
Retreat, en ik was als speler gekozen. Op 2 
augustus, ondanks dat ik mij zwaar voelde, nam 
ik deel aan het oefenen.

Op 3 augustus, voelde ik opnieuw hevige pijn in mijn rechter onderbuik en kon niet slapen. Ik 
ging naar het ziekenhuis, en na de CT-scan, kreeg ik de diagnose ileitis.

Mijn kronkeldarm naast de appendix was ernstig ontstoken en er was overal etter die zich erom 
heen had verspreid. Het was zo ernstig dat het ook de andere organen had bedekt. Ik hoorde dat 
het zou leiden naar peritonitis en septicemie en dat er een spoedoperatie nodig was. De dokter 
plande mij de volgende dag in voor een 
operatie. Ik begon te denken over de 
reden waarom deze ziekte over mij was 
gekomen. Het kwam in mijn gedachten 
dat ik gewoonlijk over alles klaagde. Ik 
bekeerde mij volledig en na de bekering 
voelde ik mij blij. En ik ging naar de 
oefening van de Atletische Ontmoeting 
en ging terug naar huis. En ik ging na het 
gebed van de Senior Pastor slapen.

In de morgen van 4 augustus, had ik 
diarree en het was groen. Nadien had ik 
geen pijn meer en ik voelde mij ook beter. 
Mijn dokter zei dat er geen symptomen 
meer waren van ileitis en dat de operatie 
niet meer nodig was. Halleluja!

Ik leed aan depressie en had moeilijkheden 
om te ademen nadat mijn vrouw een paar 
jaar geleden overleed. Ik nam ook voor 15 
jaren medicijnen, mede door de nawerkingen 
van een hartoperatie, en op 2 augustus 2016, 
werden de symptomen erger en werd ik in 
het ziekenhuis opgenomen.

De volgende dag werd ik overgebracht 
naar de intensive care, omdat mijn toestand 
ernstig was. Ik vroeg mijn dochter om Pastor 

Joseph Han te bellen, die bij de Manmin Zomer Retreat in Korea was en vertelde haar om hem te 
vragen of hij het gebed van Dr. Jaerock Lee voor mij wilde ontvangen. Omdat de Senior Pastor in het 
gebedshuis was, kon pastor Han zijn gebed echter niet ontvangen. 

In de vroege morgen van zondag, 7 augustus, kreeg ik een hartaanval en raakte bewusteloos. 
Rond die tijd gaf Pastor Han een hand aan Dr. Lee, met mijn naam geschreven op zijn handpalm, en 
ik kwam uit de coma!

Ik werd overgebracht naar de normale afdeling en verliet de volgende dag het ziekenhuis. Ik was 
volkomen genezen van slapeloosheid alsook van depressie. Halleluja!

In januari 2017, kreeg mijn kleinzoon, Shawn, 11 jaar, een zeldzame ziekte, die veroorzaakte dat 
zijn neusbeen bleef groeien, maar hij werd genezen door het gebed van de Senior Pastor. Met een 
dankbaar hart, bereidde ik mij gelukkig voor op de Manmin Zomer retreat 2017.

“Ik werd vrijgezet van 
depressie en kwam terug tot 

leven vanuit een coma!”

In juli 1990, had ik een auto ongeluk. 
Het veroorzaakte grote schade aan 
mijn hersenen en ik moest een grote 
operatie ondergaan. Ik kreeg de diagnose 
hersenletsel schade stadium IV en mijn 
linkeroog werd volledig blind. Ik kon 
zelfs geen licht meer zien met het oog. Ik 
liep dikwijls tegen mensen aan, en had 
verschillende auto ongelukken, omdat ik 
de linker achteruitkijk spiegel niet kon 

zien.
Op 8 augustus 2016, op de eerste dag van de Manmin Zomer Retreat, gebeurde er iets 

ontzagwekkends. Ik kwam laat aan bij het Deokyusan Resort, dus ik kon niet meer bij het 
Jumping Park komen, waar de seminarie plaatsvond. Maar ik ontving het gebed van de Senior 
Pastor via de live uitzending van GCN via mijn smartphone. Tijdens het gebed, voelde ik een 
koude op mijn ogen, en het werd helder in mijn ogen. Na het gebed, begon ik licht te ontvangen 
en een klein beetje later, kon ik mensen zien bewegen. 

In September was mijn linker gezichtsvermogen 0.15, en in februari 2017 was het 0.2. Het 
was dus verbeterd.

Een andere nawerking van de hersenoperatie was slapeloosheid. Ik moest zolpidem, een 
slaappil innemen, voor verschillende jaren. Het ging gepaard met bijwerkingen en ik probeerde 
er mee te stoppen, maar het was niet gemakkelijk, omdat ik er verslaafd aan was. Wanneer ik 
het niet innam, kon ik niet slapen of ik had nachtmerries of was bang of zenuwachtig.

Na de Zomer Retreat, kon ik echter goed slapen, zonder dat ik zolpidem innam. Halleluja!
Nu kan ik door de achteruitkijk spiegel kijken en op niveau 1 voertuigen besturen. Nu 

ik goed slaap, barst ik ook niet meer in boosheid uit tegen mensen. Ik ben heel gelukkig en 
gezond. Ik geef alle dank en glorie aan God.

Broeder Jaswant Singh,
69 jaar, 

Chennai Manmin Gemeente, India

“Ik ontving genezing van blindheid 
aan mijn linkeroog en mijn 

gezichtsvermogen werd herstelt!”
Broeder Sangyeong Park,

52 jaar, 
Manmin Centrale Gemeente

“Ik werd genezen van ileitis 
tijdens het oefenen voor de 

atletische ontmoeting!”
Diacones Haesook Lee,

61 jaar, deelgemeente 24,
Manmin Centrale Gemeente

Broeder Jeongwoo Cheon,
13 jaar, 

Masan Manmin Gemeente

In mei 2016, hoorde ik van de oogdokter dat ik 
kleur amblyfobie had. Hij zei dat ik nooit in staat 
zou zijn om een matroos, een piloot, noch een 
dokter kon worden, door mijn oogprobleem. Ik was 
voor een tijdje bezorgd, maar spoedig voelde ik een 
dankbaarheid, want de Manmin Zomer Retreat 
stond voor de deur waar vele genezende werken 
zouden gebeuren. Mijn ouders, mijn broer en ik 
bereidden ons voor op de retreat met geloof om het 
antwoord te ontvangen.

Op 8 augustus, de eerste dag van de retreat, bad Senior Pastor Dr. Jaerock Lee voor de zieken. Ik 
legde mijn handen op mijn ogen. Na het gebed, opende ik mijn ogen. Toen, waren de lichten op het 
podium heel helder voor mijn ogen. Ik was er zeker van dat mijn ogen waren genezen. Ik nam mijn 
smartphone en deed de test voor amblyofie. Ik kon de letters en cijfers lezen die onduidelijk waren 
geweest voor mijn ogen. Halleluja!

Ik dien nu als Voorzitter van de Kinder Zondagschool. Ik wil een voorbeeldig student zijn en God 
verheerlijken.

 “Ik werd genezen van 
een ongeneselijke ziekte, 

kleur amblyofie!”

   CT scan

Voor het gebed
De kronkeldarm was 
ernstig onstoken en 
gezwollen en er was 
overal etter.

Na het gebed
De ontsteking was 
weg, en de gezwollen 
wand werd normaal.
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I k  k r e eg  d e 
diagnose AIDS 
en hoorde dat ik 
niet lang meer 
z ou  leve n .  I k 
viel in wanhoop 
en zorgen. Toen 
gaf mijn tante 
mij boeken van 
Dr. Jaerock Lee, 
Eeuwig Leven 
S m a k e n  v o o r 
d e  D o o d ,  D e 

Boodschap van het Kruis, en De Mate van Geloof, en 
terwijl ik ze las, kreeg ik hoop.

In oktober 2014, begon ik deel te nemen aan de 
Kinshasa Manmin Gemeente en leerde over de 
krachtige werken van Dr. Lee. Ik werd verzekerd 
dat ik genezen zou worden, als ik op God, die met 
de Senior Pastor was, zou steunen. Ik stopte met het 
innemen van mijn medicijnen en begon naar elke 
aanbiddingsdienst en Daniel Gebedsdienst te gaan. 
Terwijl ik dat deed, kwam er opnieuw kracht in mijn 
lichaam.

Ik wilde volkomen genezen worden. Ik nam deel 
aan de Manmin Zomer Retreat 2015 via GCN en 
ontving het gebed van de Senior Pastor. Op dat 
moment, kwam het vuur van de Heilige Geest op mij 
en ik kreeg het heel erg warm.

Nadien was de ernstige pijn in mijn benen weg, en 
ik voelde me beter. Ik was ook niet langer duizelig 
en kon me vrij bewegen. Mijn gezondheid liet 
verbetering zien. Alle vlekken en wonden verdwenen. 
Ik kreeg opnieuw volledige gezondheid. Halleluja!

Op 31 juli 2016, voelde ik mijn energie wegstromen. Ik 
voelde me een klein beetje doof aan de rechterkant van mijn 
lichaam. Ik had geen tijd om het te laten onderzoeken in het 
ziekenhuis. Dus de volgende dag om 11 uur ‘s avonds, ging ik 
naar de spoeddienst van het Boramae ziekenhuis. De dokter 
nam een CT Scan, en het liet een hersenbloeding zien.

Hij zei, “Er zijn al dertig uur voorbij gegaan, dus het kon 
niet meer worden behandeld met medicatie of een operatie. 
En omdat mijn geval acuut was, zou het uitermate gevaarlijk 
zijn wanneer het opnieuw in mijn hersenen zou bloeden 
of andere problemen geven.” Ik bleef de hele nacht op de 
intensive care en ging door vele testen. Maar ik had vrede en 
was dankbaar.

In de morgen van 2 augustus, zei de dokter met verbazing, 
“Andere mensen zouden in uw toestand symptomen hebben, 
maar u ziet er heel normaal uit, zonder enig probleem.” 
Ik werd overgebracht naar een algemene afdeling. Op 3 
augustus, ontving ik gelukkig het gebed van de Senior Pastor 
toen hij terug kwam van zijn verblijf van zijn gebedshuis in 
de bergen. Hij bad voor mijn gezondheid en mijn bijzondere 
lofprijs.

Na het gebed
Geen hematoom

Voor het gebed
2cm grote hematoom 
in haar hersen kern

Op 4 augustus, liet mijn MRI scan nog steeds een bloeding 
zien. Maar ik had geen symptomen van een hersenbloeding. 
De dokter was hierdoor verward.

Ik vertelde hem dat ik de volgende dag zou zingen 
tijdens een speciale lofprijs in de aanbiddingsdienst van de 
gemeente. Hij was verbaasd en zei ernstig, “Nee! Doe dat 
niet. U kunt niet zingen. Als u zingt, zal de intracraniële 
druk toenemen en zal het opnieuw een bloeding in uw 
hersenen veroorzaken. U zult sterven.” Op 5 augustus verliet 
ik echter het ziekenhuis om mijn speciale lofprijs te brengen 
met geloof in mijn God, de Geneesheer. En ik offerde 
mijn speciale lofprijs door de genade van God, tijdens de 
vrijdagnachtdienst (links). 

Op 8 augustus, nam ik deel aan de Manmin Zomer 
Retreat. Ik ontving het gebed van de Senior Pastor met 
geloof tijdens de seminarie op de eerste dag. Op 17 augustus, 
werd er opnieuw een CT scan gemaakt. De dokter zei dat het 
bloed volledig was opgedroogd, en dat alle lichaamsfuncties 
mysterieus normaal waren. Halleluja!

   CT scan

Zuster Cheisusun, 
35 jaar, Taiwan Manmin Gemeente

I n  f e b r u a r i  2 013 ,  w e r d  i k 
geleid naar de Taiwan Manmin 
Gemeente en er werd mij verzekerd 
dat er een Hemel en Hel zijn. Ik 
begon te bidden en mijn leven te 
vernieuwen. En terwijl ik ijverig 
het evangelie verkondigde, hoorde 
mijn familie het evangelie, en ik 
ervoer ook verschillende krachtige 
werken, inclusief de genezing van 
allergische ophthalmodesmitis, een 
ontstekening van de oogpezen.

Op 27 juni 2016, kon mijn vader 
plotseling geen oogcontact meer 
met mij houden. De volgende dag, 
barstte hij in woede uit en droeg 
geen kleren. Hij zei rare woorden en 
handelde vreemd. Op 20 juli werd hij 
onderzocht en kreeg de diagnose van 
ernstige dementie. Mijn familieleden 
offerden een gelofte gebed van 21 
dagen in de Daniel gebedsdienst, 
vastten en ontvingen het gebed voor 

de zieken. Ondertussen, leek hij 
minder boos te worden.

Ik bezocht Korea om deel te 
nemen aan de Man min Zomer 
Retreat 2016 en leverde een foto van 
mijn vader en zijn ziekte in bij de 
gemeente. Op 7 augustus, bad de 
Senior Pastor voor hem tijdens de 
zondagochtend dienst.

God werkte bij mijn vader boven 
tijd en ruimte. Na de 
d ienst  sprak ik per 
t e l e fo o n  m e t  m i j n 
moeder. Ze zei dat hij 
begon te bewegen en 
te eten. In feite had hij 
niet goed gegeten en 
viel steeds in slaap.

Op 8 augustus, nam 
hij deel aan de retreat 
v ia  he t  i n t e r ne t  i n 
Taiwan en ontving het 
gebed van de Senior 

Pastor. Na het gebed, herstelde zijn 
geheugen en waren alle symptomen 
weg. Halleluja! Op 20 september, 
had hij een ander onderzoek en het 
liet zien dat hij volkomen normaal 
was. Ik geef alle dank en glorie aan 
God, die ons deze ontzagwekkende 
kracht liet ervaren. Ik geef ook dank 
aan de Senior Pastor die voor mijn 
vader bad.

“Mijn vader werd 
genezen van ernstige dementie!”

Voor het gebed, diagnose van dementie (Links)
Na het gebed, geen symptomen van dementie meer met CDR 
score 1 (Rechts)

▶

   Notitie van de dokter

Senior diacones Jinhee Kim, 
55 jaar, deelgemeente 12, Manmin Centrale Gemeente

“Ik werd genezen 
van acute hersenbloeding!” 

Broeder Bampa Sela Omer,  
66 jaar, 
Kinshasa Manmin Gemeente, 
DR Congo

“God redde mij op 
de drempel van de dood!”


