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Senior Pastor’s toespraak in het ontvangen van 
het nieuwe jaar 2018

De grotere glorie van God zal geopenbaard worden in 
2018.

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee die leiding geeft over de 
Algemene Vergadering van de gemeente 2017 in het hoofd 
kerkgebouw na de laatste zondag dienst van 2017. Voorafgaand 
aan de Nieuwsjaarsdienst 2018, kondigde hij de God-gegeven 
vier visies aan voor de gehele Manmin Centrale Gemeente en 
de ongeveer elfduizend branches en geassocieerde gemeentes 
zullen ervoor bidden en het bereiken tijdens het jaar 2018.

De eerste visie: De heilige bediening uitgevoerd door 
het gebruik maken van de ruimte van de kracht van 
herschepping

Johannes 14:12 zegt, “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in 
Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere 
nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.” Zoals gezegd, zullen 
de optimale resultaten worden behaald en zullen de beste en 
meest wenselijke vruchten worden gedragen nadat de methode 
om de ruimtes te gebruiken door de kracht van herschepping.

“Gebruik van de ruimtes” beheersen de hele hemel met 
de kracht van herschepping.” Wanneer deze kracht van 
herschepping wordt verricht, is er niets onmogelijk in de 
geestelijke ruimte alsook in de natuurlijke wereld. Het kan 
tyfonen en orkanen doen afzwakken en hun richting doen 
veranderen. Het kan regenwolken brengen of wegsturen 
om droogtes of overstromingen te stoppen. Het kan winden 
voortbrengen om luchtvervuiling te voorkomen door geel of 
fijn stof. Het kan vele zielen redden en vernieuwen, en hen 
duidelijk de geestelijke wereld te laten zien. 

De tweede visie: De vreugdevolle bediening 
overstromende met antwoorden door het oprechte hart 
en de volle verzekering van geloof

Hebreeën 10:22 zegt, “Laten wij toetreden met een 

waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 
hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, 
en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.” 
Wanneer we een oprecht hart bereiken en de volle zekerheid 
van het geloof hebben, zullen we de liefde en zegeningen van 
onze God, de Here der heerscharen ontvangen. 

De zegeningen die God heeft voorbereid zijn in het offer. 
Om de zegeningen te ontvangen, zouden wij geschikte vaten 
moeten voorbereiden; dat is om een oprecht hart te bereiken 
en de volle zekerheid van het geloof. Om dat te doen, zou u 
uw hart moeten besnijden en uw hart volledig moeten vullen 
met de waarheid. Zelfs in deze zondige-en-slechte-wereld, als 
u gelooft in de herder’s liefde en de mate van gerechtigheid 
die hij heeft vervuld voor u en steunt op het oorspronkelijke 
licht en stem, zodat u in staat zult zijn om niet alleen de boze 
daden te verwerpen maar ook het slechte geweten en zelfs 
zo’n slechtheid die diep in uw natuur verborgen is. Ik spoor u 
aan om te verlangen naar het Nieuwe Jeruzalem, de mooiste 
verblijfplaats van de hemel, en ik vraag u om door te gaan om 
te staan op de rots van geloof en binnen te gaan op het niveau 
van de geest en de volkomen geest, zodat u kunt deelnemen in 
de grote vreugde, tijdens zo’n zegeningen. 

De derde visie: De bediening waar gelovigen opstaan 
en stralen om een “Echt heiligdom” te bouwen

Jesaja 60:1 zegt, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt 
en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.” We kunnen het 
licht laten schijnen wanneer we de Heilige Geest ontvangen 
als een gift door de Here aan te nemen en een persoon van de 
geest te worden en de volkomen geest, door de Heilige Geest 
geboorte te laten geven aan de geest in u.

Het heiligdom gebouwd door die gelovigen die opstaan 
en stralen is een echt heiligdom. In zo’n echt heiligdom, 
worden Gods hart en wil geproclameerd en worden mensen 

vrijgezet van ziekten, kwalen, demonische bezetting, en 
levensproblemen thuis, op het werk of zaken door de kracht 
van de Heilige Geest. Het grote heiligdom zal gebouwd 
worden onder Gods voorziening en geopenbaard worden als 
een echt heiligdom in de eindtijd, en talloze zielen zullen in het 
heiligdom toestromen om redding te verkrijgen. Om die reden, 
zal het heiligdom sneller gebouwd worden tot de mate dat de 
gelovigen opstaan en stralen.

De vierde visie: De bediening van het bereiken van 
“Geestelijke liefde” tot een volkomener mate

1 Korintiërs 13:13 zegt, “Zo blijven dan: Geloof, hoop 
en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” 
Geestelijke liefde is de grootste gave van de Geest, omdat 
het ons in staat stelt om Gods echte kinderen te worden en 
de glorie te bereiken om de Stad van het Nieuwe Jeruzalem 
binnen te gaan. 

In 2007, vertelde God mij om een verlangen in mijn hart 
te koesteren en het te verkondigen van het altaar en Hij 
beloofde dat Hij het verlangen zou vervullen en laat ons Hem 
verheerlijken. Het verlangen dat ik sterk koesterde was niets 
anders dan “Geestelijke Liefde.” Zoals belooft, zijn de diepten 
van Gods liefde geopenbaard in deze gemeente en sinds het 
jaar 2010, heeft de God van liefde dat in de harten van de 
gelovigen gegraveerd. Nu zei God dat de geestelijke liefde 
volkomener op deze gemeente zou komen in 2018.

In het nieuwe jaar van 2018 wanneer we werkelijk 
ontzagwekkende werken zullen voelen door de ruimte van 
de kracht van herschepping te gebruiken, bid ik dat u een 
oprechter hart zult bereiken, de volle zekerheid van het geloof 
zult hebben en de geestelijke liefde volkomener zult bereiken, 
zodat u het licht kunt laten schijnen en een deelnemer kunt zijn 
in de bediening van de herder in de krachtige vervulling van 
de voorziening van de eindtijd.
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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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Kennis van Gods voorziening in het 
lijden van Jezus zal een ieder van ons 
helpen om Zijn grote liefde voor ons te 
begrijpen en zal ervoor zorgen dat wij 
des te meer van Hem houden. Laat ons 
nu eens dieper ingaan op de geestelijke 
betekenis van Jezus benen die niet 
gebroken werden en het vergieten van 
Zijn bloed en water.

1. De reden waarom de Romeinse 
soldaten de benen van Jezus niet 
braken

Na uren te hebben geleden aan het 
kruis, de wreedste manier van straf, 
blies Jezus uiteindelijk Zijn laatste 
adem uit. Zijn dood aan het kruis vond 
plaats op vrijdag en de volgende dag 
was het Sabbat, welke de Joden als 
heilig bewaarden. Om die reden kon 
Jezus’ lichaam niet aan het kruis blijven 
hangen. Daarom vroegen de Joden aan 
Pontius Pilatus om de lichamen van de 
misdadigers die aan de kruisen hingen 
te verwijderen (Johannes 19:31).

De Romeinse soldaten braken de 
benen van de misdadigers aan beide 
zijden van Jezus, zodat ze de lichamen 
konden verwijderen. Het breken van de 
benen van een misdadiger die aan een 
kruis ging versnelde zijn dood, omdat 
hij niet meer in staat zou zijn om zijn 
lichaamsgewicht met zijn benen te 
ondersteunen. Toen de soldaten zagen 
en bevestigden dat Jezus reeds dood 
was, braken zij Zijn benen niet.

In Psalm 34:20-21 vinden we, “Talrijk 

zijn de rampen van de rechtvaardige, 
maar uit die alle redt hem de Here; Hij 
behoedt al zijn beenderen, niet één 
daarvan wordt gebroken.” Ondanks 
dat Jezus de zonden van de gehele 
mensheid op Zich nam en stierf aan 
een boom, was Hij geen zondaar. Hij 
was onberispelijk, zonder vlek, en 
rechtvaardig en God maakte het zeker 
dat Jezus’ benen niet werden gebroken. 

Tijdens de t ijd van de Exodus, 
vertelde God tegen de Israëlieten in 
Numeri 9:12 en Exodus 12:46, “Het 
lam zal gegeten worden; geen been zult 
gij ervan breken.” Doorheen de Bijbel, 
symboliseert “het lam” Jezus (Johannes 
1:29). Daarom beval God om de benen 
van een lam niet te breken, welke 
verwijst naar Jezus Zelf, en precies 
overeenkomstig dit woord van profetie, 
bleven Jezus’ benen ongebroken. 

2. De voorziening in het vergieten 
van Jezus’ bloed en water

Zoals we in Johannes 19:34 lezen, 
“Maar een van de soldaten stak met een 
speer in zijn zijde en terstond kwam 
er bloed en water uit,” doorstak een 
Romeinse soldaat de zijde van Jezus die 
reeds gestorven was.

Jezus hangend aan een kruis met een 
doornenkroon, Zijn lichaam aan flarden 
gegeseld, en bloed stromend van Zijn 
handen en voeten waar de nagels Zijn 
lichaam doorboorden waren een akelig 
zicht. Vanaf dit tafereel, weten we hoe 
slecht de mens eigenlijk is, terwijl de 
Romeinse soldaat, die bevestigde dat 
Jezus Zijn laatste adem had uitgeblazen, 
desondanks Zijn zijde doorstak met een 
speer. 

Wat is de geestelijke betekenis achter 
de doorboring van Jezus’ zijde met een 
speer en het vergieten van Zijn bloed en 
water?

1) Het getuigt dat Jezus naar deze 
wereld kwam in het vlees, als mens.

Johannes 1:14 vertelt ons precies wie 
Jezus is. “Het Woord is mens geworden 
en heeft bij ons gewoond…” Met andere 
woorden, Jezus verwekt door God, die 
Geest is, nam het vlees aan en kwam 
naar deze wereld. Jezus werd niet 
verwekt door de combinatie van het 
sperma van een man en een eicel van 
de vrouw, maar door de Heilige Geest. 

En toch, omdat Hij geboren werd in 
het vlees en een normaal groeiproces 
onderging net zoals elk ander menselijk 
wezen, voldoet Jezus aan de vereisten 
om de Redder van de mensheid te 
zijn. Overeenkomstig de vier vereisten 
waaraan voldaan moet worden om de 
Redder van de mensheid te worden, 
moest de Redder eerst een mens 
worden, maar kon geen nakomeling 
van Adam zijn, die de zonde van 
ongehoorzaamheid had gepleegd. Hij 
moest de kracht bezitten om de vijand 
duivel te overwinnen en Hij moest 
liefde hebben waarmee Hij Zijn eigen 
leven kon offeren voor anderen. 

Daarom kwam Jezus in deze wereld 
in een lichaam van benen en vlees, 
net zoals ons. Hij voelde pijn toen Hij 
gegeseld werd. Hij leed aan uitputting, 
dorst en honger (Matteüs 4:2; Johannes 
4:6). Om het feit te bevestigen dat Jezus 
naar deze wereld kwam in het vlees, is 
het in de Bijbel opgenomen: “Maar een 
van de soldaten stak met een speer in 
zijn zijde en terstond kwam er bloed en 
water uit.”

2) Het getuigt ervan dat een mens met 
vlees kan deelnemen aan de goddelijke 
natuur.

In Matteüs 5:48 vertelt Jezus ons, 
“Wees dus volmaakt, zoals jullie 
hemelse Vader volmaakt is.” God Zelf 
herinnert ons er ook opnieuw aan in 
1 Petrus 1:16, “Wees heilig, want ik 
ben heilig.” Bovendien, worden we in 
Filippenzen 2:5 aangespoord om “De 
gezindheid te laten heersen die Christus 
Jezus had,” terwijl 2 Petrus 1:4 ons 
vertelt, “Hiermee zijn ons kostbare, rijke 
beloften gedaan, opdat u zou ontkomen 
aan het verderf dat de wereld beheerst 
als gevolg van de begeerte, en opdat 
u deel zou krijgen aan de goddelijke 
natuur.”

Terwijl Jezus het vlees aannam zoals 
andere mannen en vrouwen, zondigde 
Hij niet en leefde een geheiligd leven. 
Hij ervoer ook verschillende emoties, 
want Hij had ook de natuur van de 
mens, maar toch leefde Jezus enkel door 
de waarheid. Op dezelfde manier, zoals 
onze Jezus, kunnen wij ook geheiligd 
en volmaakt worden, en deelnemen aan 
de goddelijke natuur met het hart van 
Jezus Christus.

Iedereen die in de Here gelooft, bidt 
vurig, en spant zich in om af te rekenen 
met alle zonden en slechtheid in zich. 
Door dat te doen zal zo’n persoon zeker 
Gods genade en kracht ontvangen en 
ervaren alsook de hulp van de Heilige 
Geest. Niemand van ons zal in staat 
zijn om het excuus te geven, “Jezus kon 
een geheiligd leven leven omdat Hij 
de Zoon van God was, maar omdat ik 
een normaal mens ben, kon ik dat niet 
doen.” 

3) Het bewijst dat door Jezus’ bloed 
en water, we een echt leven verkrijgen 
en genieten van een eeuwig leven.

Echt kostbaar is het bloed van Jezus, 
die geen erfzonde in zich had en geen 
persoonlijke zonden beging. Door dit 
kostbare bloed van onze Jezus, kunnen 
we, door geloof vergeving van onze 
zonden ontvangen en voor eeuwig 
leven. Bovendien, symboliseert water 
geestelijk “het Woord”; tot de mate dat 
wij het Woord van God horen en ernaar 
leven, kunnen we afrekenen met onze 
zonden en slechtheid en worden we 
rechtvaardiger. 

Het bloed en water dat Jezus liet 
vloeien, zijn het bloed en water van 
kracht, waardoor wij veranderd kunnen 
worden, en zijn het bloed en water van 
leven dat ons vrijzet van de dood. Het 
feit dat Jezus doorboord werd door Zijn 
zijde met een speer en al Zijn bloed en 
water liet vloeien getuigt van hoeveel 
vergeving wij hebben ontvangen 
vanwege Jezus. En we hebben de 
kracht ontvangen waardoor we kunnen 
leven door Gods Woord en echt leven 
verkregen.

Geliefde broeders en zusters in 
Christus, Jezus verheugde zich en gaf 
dank te midden van Zijn lijden, omdat 
Hij dacht aan hoeveel talloze zielen 
redding zouden ontvangen door Zijn 
lijden. Herinner dat Jezus leed en al Zijn 
bloed en water liet vloeien om ons te 
redden.

Ik bid in de naam van de Here dat 
u snel deze liefde van de Here zult 
omvatten en het diep in uw hart zult 
bewaren. Reken af met de zonden en 
het kwade en herstel het beeld van God, 
zodat u kunt genieten van de eeuwige 
vreugde en zegeningen in het glorieuze 
hemelse koninkrijk.

Het vergieten van Jezus’ 
bloed en water

“Maar toen zij bij Jezus gekomen 
waren en zagen, dat Hij reeds 

gestorven was, braken zij zijn benen 
niet, maar een van de soldaten stak 

met een speer in zijn zijde en terstond 
kwam er bloed en water uit” 

(Johannes 19:33-34).

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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Wanneer de genade en kracht van God de Almachtige aan u wordt gegeven, 

zult u in staat zijn om elk soort van probleem op te lossen, al uw hartverlangens te vervullen, 

vernieuwd te worden, en het Nieuwe Jeruzalem, de meest glorieuze plaats in de Hemel binnen te gaan. 

Laat ons nu eens kijken naar wat we kunnen doen om Gods genade en kracht te ontvangen.

In Gods genade en kracht

Iedereen kan genade en kracht van 
God ontvangen, wanneer zij de zonden 
en slechtheid verwerpen en geheiligd 
worden overeenkomstig het Woord van 
God. Dan, kunnen zij worden verenigd 
met de Here en met elkaar.

1 Korintiërs 1:10 zegt, “Doch ik 
vermaan u, broeders, bij de naam 
van onze Here Jezus Christus: weest 
allen eenstemmig en laten er geen 
scheur ingen onder u z ijn;  weest 
vast aaneengesloten, één van zin en 
één van gevoelen.” Wanneer u de 
gerechtigheid van Christus draagt, 
zult u geen scheuringen veroorzaken 
en zult u hetzelfde denken en dezelfde 
wil hebben met anderen. U zult dan 
verenigd worden met hen met de band 

van waarheid en de Heilige Geest.
Natuurlijk, mogen we verschillende 

meningen hebben terwijl we aan iets 
werken, maar het moet geen verdeling 
van harten brengen (Matteüs 12:25). 
Wanneer een ieder van ons vasthoudt 
aan zijn /haar gelijk, en de vrede 
verbreekt, zal het veroorzaken dat 
de harten worden verdeeld en zal het 
het werk van het koninkrijk van God 
verhinderen. Dus, wanneer u uw eigen 
mening aandraagt, moet u proberen 
om anderen niet te overtuigen om u 
te volgen, maar moet u proberen om 
de harten van alle mensen samen te 
binden als één, en het werk van God te 
bereiken.

Wanneer u Gods genade en kracht 

ontvangt, kunt u het hart bereiken 
waarbij u het eens bent met alles, zolang 
het maar in de waarheid is. In het 
proces, zou u de meningen van anderen 
moeten volgen zelfs wanneer uw ideeën 
beter lijken te zijn. U moet anderen niet 
dwingen om hetzelfde soort van geloof 
te laten zien dat u heeft, ondanks dat u 
groter geloof hebt dan hen.

U zou elkaar moeten dienen, het 
belang van alle mensen moeten zoeken, 
en genade aan anderen geven. U zou 
niet moeten vasthouden aan slechte 
gevoelens zelfs wanneer anderen u 
kwaad doen. U zou verenigd moeten 
worden met alle mensen in vrede in het 
doen van het werk van God. Dan kunt u 
verenigd worden met de Here.

Gala t en  6:2  zeg t ,  “Verd ra ag t 
elkanders moeilijkheden; zó zult gij de 
wet van Christus vervullen.” Wanneer 
een ieder van u elkanders moeilijkheden 
draagt en de verantwoordelijkheid 
delen, dat wil zeggen de wet van 
Christus, kan de wet van liefde worden 
bereikt. Hier is liefde een eerste vereiste 
om de moeilijkheden van anderen te 
verdragen en de verantwoordelijkheid 
te delen.

Wanneer u voor de Here werkt, zou 
u een gevoel van verantwoordelijkheid 
moeten hebben voor het werk met 
liefde voor de Here en uw broeders en 
zusters in Christus. Sommige mensen 
nemen echter alleen deel aan het werk 

van de Here, wanneer hun voorstellen 
worden verkozen, of alleen wanneer ze 
een speciale verplichting krijgen. En zo 
niet, dan blijven ze een stap achter als 
toeschouwer.

Maar sommige anderen helpen 
met het voorbereiden van bepaalde 
samenkomsten en vragen mensen 
die aangesteld zijn of er iets is waar 
ze mee kunnen helpen ondanks dat 
ze niet verantwoordelijk zijn voor 
de samenkomsten. Wanneer hun 
opdracht of groep worden berispt 
voor een bepaald werk, voelen ze zich 
beschaamd, ondanks dat ze niet zijn 
aangesteld. Ze bekeren zich misschien 
zelfs en vasten erover. Ondanks dat ze 

geen voorgangers zijn en geen titels 
hebben, bidden ze voor zielen met 
ernstige harten en bezoeken, vasten en 
bidden voor de zielen. 

Wanneer genade en kracht u worden 
gegeven, zult u zich vanzelfsprekend 
verantwoordelijk voelen voor de 
problemen van de zielen, alsof ze van 
uzelf zijn, omdat u de Here en de zielen 
liefheeft. Het is net zoals de apostel 
Paulus in 2 Korintiërs 11:29 beleed, 
“Indien iemand zwak is, zou ik het dan 
niet zijn?” Wanneer u werkt, denkende 
dat het werk van de Here, uw werk en 
uw verantwoordelijkheid is, dan zult u 
erkenning krijgen van God en zelfs van 
mensen.

O m ve r e n igd  t e  worde n  me t 
anderen en de verantwoordelijkheid 
te nemen voor het werk van de Here, 
zouden we goedheid moeten hebben. 
Alleen met goedheid kunnen we 
onszelf vernederen en opofferen, het 
belang van anderen zoeken en worden 
verenigd. Bovendien, kunnen we de 
verantwoordelijkheid voor het werk 
vanuit ons hart dragen en niet vanuit 
een formaliteit of gedwongenheid.

Het bereiken van goedheid betekent 
dat we alert moeten blijven, omdat 
we in de eindtijd leven. De Bijbel 
vertelt ons dat de zonde en het kwade 
in de eindtijd zullen toenemen. U 
zult echter niet in staat zijn om op te 
merken hoe duister deze generatie 
is tenzij u niet geestelijk opgewekt 
bent. Dat komt omdat de veelvuldige 
zonden, de mate van slechtheid, en de 

regelmaat van rampen, de duisternis 
onopmerkelijk hebben gemaakt. U 
kunt de tekenen van de eindtijd ook 
niet beseffen. Wanneer het oordeel 
van vuur kwam over Sodom en 
Gomorra, en toen de vloed van Noach 
de hele aarde raakte, geloofden 
de mensen de waarschuwing ook 
niet en uiteindelijk vielen ze in de 
vernietiging.

Romeinen 13:11-12 zeg t ,  “Gij 
verstaat immers de tijd wel, dat het 
thans voor u de ure is om uit de slaap 
te ontwaken. Want het heil is ons nu 
meer nabij, dan toen wij tot het geloof 
kwamen. De nacht is ver gevorderd, 
de dag is nabij. Laten wij dan de 
werken der duisternis af leggen en 
aandoen de wapenen des lichts!” 
In deze eindtijd, zouden wij in elke 
situatie moeten denken, “Ik zou meer 

goedheid moeten bereiken” of “Ik 
zou moeten handelen overeenkomstig 
de wil van God.” We zouden de 
heiliging van hart moeten bereiken 
op die manier door genade en kracht 
van God te ontvangen.

1 Tessalonicenzen 5:23 zegt, “En 
Hij, de God des vredes, heilige u 
geheel en al, en geheel uw geest, ziel 
en lichaam moge bij de komst van 
onze Here Jezus Christus blijken in 
allen dele onberispelijk bewaard te 
zijn.” Laat ons dit Schriftgedeelte 
h e r i n n e r e n  e n  o n s  v o l l e d i g 
voorbereiden op de komst van onze 
Heer Jezus Christus door te bidden 
en goedheid van hart te bereiken. 
Laten wij daarbij gaan naar het 
Nieuwe Jeruzalem, de beste hemelse 
verblijfplaats (Openbaringen 16:15; 
22:14)!

We kunnen worden verenigd

We zullen een gevoel van 
verantwoordelijkheid hebben 

voor het werk van de Here.

Wij kunnen goedheid 
bereiken
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Senior Pastor’s toespraak in het ontvangen van 
het nieuwe jaar 2018

“Ik was stervende aan interstitiële pneumonie, maar kwam terug tot leven!”
Senior Diacones Deokbun Jang, 62 jaar, Deelgemeente 17, Manmin Centrale Gemeente

Op 13 september 2017, had ik moeilijkheden met het 
ademen en werd ik slaperig. Ik ging naar het ziekenhuis 
voor onderzoek, maar de dokter zei dat het niets was en 
vertelde mij om over twee weken terug te komen. Maar 
nadat ik terug kwam, verergerden de symptomen. Ik was 
buiten adem, zelfs nadat ik een paar stappen had gezet. Ik 
had geen kracht. Ik moest stoppen en rustte verschillende 
keren tijdens het poetsen van mijn tanden.

Op 27 september, bezocht ik opnieuw het ziekenhuis 
en de dokter was verbaasd over mijn conditie. Hij stelde 
een onderzoek voor. Ik werd de volgende dag opgenomen, 
omdat er geen lege kamers waren op de dag van 
aankomst. Ik onderging een bloedonderzoek, CT scan, 
een bioptie van de longen met een edoscoop, en ze namen 
een electrocardiogram. Ik kon de ernst van de dokters 
voelen die naar de symptomen keken. Later hoorde ik dat 
er eerder verschillende mensen naar het ziekenhuis waren 
gekomen met dezelfde symptomen en overleden waren 
voordat de oorzaak gevonden werd.

Op 29 september, kreeg ik uiteindelijk de diagnose 
interstitiële pneumonie. Ik was in kritieke toestand, maar 
was niet bezorgd, omdat ik twee dagen later Senior Pastor 
Dr. Jaerock Lee zou ontmoeten als hij terug kwam van 
zijn gebedshuis in de bergen, voor de viering van het 35ste 
jubileum van de gemeente.

De volgende dag kwam mijn plaatselijke pastor en bad 
voor mij met de zakdoek waarover Senior Pastor had 
gebeden (Handelingen 19:11-12). Na het gebed, was de 
ernstige stekende pijn in mijn borst weg, maar ik had nog 
steeds ademhalingsproblemen. Ik kon het niet uitstaan 
zonder een zuurstofmasker. Ik had geen enkele kracht 
meer. Ik kon zelfs mijn vingers niet meer bewegen. Ik 
bleef mij voor God bekeren en verdroeg het met de hoop 
om de Senior Pastor te zien.

In de ochtend van 1 oktber, verliet ik het ziekenhuis 
in een rolstoel met de hulp van mijn familie, ondanks 
dat de dokters mij tegenhielden. Ik geloofde echt dat 
mijn levende God mijn ziekte kon genezen. Voor de 
zondagochtend dienst, ging ik het heiligdom binnen. Mijn 
hart was in vrede, en mijn enige wens was om genezing 

te ontvangen door de kracht van God en Hem de glorie te 
geven.

Toen ik het gebed van de Senior Pastor ontving na de 
boodschap, werd mijn hart warm en ik voelde zo’n warmte 
en zachtheid. Ik voelde mij ook gelukkig. Ik dacht, “Ik ben 
ervan genezen!” Ik voelde mij bekrachtigd en wandelde 
naar de parkeerplaats na de dienst, zonder rolstoel.

Toen ik bij het ziekenhuis aankwam, stapte ik uit de 
auto en wandelde ik zonder enige begeleiding. Ik kon 
ook met andere mensen praten. Mijn conditie verbeterde 
uitermate. Tijdens de Chuseok vakantie, ontving ik Senior 
Pastor’s opgenomen gebed elke morgen en luisterde ik 
naar zijn preken en de Manmin lofprijsliederen. Het was 
een kans voor mij om het in mijn gedachten te dragen hoe 
groot de zegen was dat ik geleid werd naar deze kostbare 
gemeente door God en leef met een hoop voor de Hemel.

Op 8 oktober, was ik er zeker van dat ik volledig 
genezen was tijdens de zondagochtend dienst. Ik voelde 
alsof ik uit een donkere en lange tunnel kwam. Terwijl er 
grote vreugde over mij kwam, wilde ik zelfs dansen op 
het altaar. Na de zondagavond dienst, ging ik terug naar 
het ziekenhuis en onderging opnieuw vele onderzoeken. 
Toen kreeg ik toestemming om het ziekenhuis te verlaten. 
Halleluja!

Op 9 oktober, de volgende dag, begon de Daniel 
bijzondere gebedssamenkomst. Vanaf de eerste dag, 
stortte God de genade van bekering over mij uit. Elke keer 
wanneer ik naar de kerk ging, werd mij nieuwe kracht 
gegeven en herstelde ik snel. Nu ben ik gezond en vol van 
mijn eerste liefde en Gods liefde.

Ik geef alle dank en glorie aan God, die mij heeft 
genezen, en ik dank ook Senior Pastor die voor mij met 
liefde gebeden heeft, zonder op mijn tekortkomingen te 
letten.

De toename van de tinten 
in beide lobus inferior 
pulmonis wordt bevestigd, wat 
longontsteking impliceert. 

Geen pneumonie symptomen 
meer.

Voor het gebed Na het gebed

 “Het ruimte-en-tijd-overtreffende gebed 
beschermde mijn baby!”

I n  2 0 0 8 ,  k e e k  i k 
naar Dr. Jaerock Lee’s 
b o o d s c h a p p e n  o p 
T BN  Ru s l a nd ,  e e n 
Christelijke TV-zender 
in Russische taal. Zijn 
b o o d s c h a p p e n  h a d 
i k  nog  nooi t  e e rde r 

gehoord, en ze waren zo 
zoet als honing. Ik werd er 

heel erg door gezegend.
Ik wilde luisteren naar 

meer boodschappen van hem 
en bezocht de website van de 

Manmin Centrale Gemeente, www.
manmin.org. De website voorziet 
diensten in acht talen, en een van 
hen is Russisch. Ik begon te luisteren 
naar de boodschappen van de Senior 

Pastor en nam deel aan de gemeente 
diensten via de live uitzendingen. In 

oktober 2011, heb ik mij aangemeld als 

lid van Manmin via het internet. Nadien, 
werden al mijn familieleden schapen van 
de Manmin.

Ondertussen in 2013, was ik zwanger 
van mijn derde kind. Terwijl ik de vreugde 
van het nieuwe leven voelde, verloor ik 
bloed. Ik kreeg een echo in het ziekenhuis 
en onver wachts hoorde ik dat mijn 
placenta lager was dan normaal, en het 
kon een gevaarlijke situatie brengen als 
ik mij ook maar een beetje zou bewegen. 
De kans was groot dat ik een miskraam 
zou krijgen. De dokter adviseerde mij 
om stil neer te blijven liggen tijdens mijn 
zwangerschap. Bovendien, zei hij dat ik 
een keizersnede moest ondergaan omdat 
een natuurlijke geboorte moeilijk en 
gevaarlijk zou zijn in deze situatie.

Ik verliet echter het ziekenhuis omdat 
ik volledig op God wilde steunen. Ik 
had vele krachtige werken gezien die 
gemanifesteerd werden door de Senior 

Pastor. Dus, ik zond mijn gebedsverzoek, 
naar de Manmin Centrale Gemeente om 
zijn gebed te ontvangen voor de geboorte.

In november 2013, ontving ik Senior 
Pa s t o r ’s  ge b e d  d a t  b ove n  r u i mt e 
en t ijd gaat in Oek raïne t ijdens de 
aanbiddingsdienst.  Nadien, ging ik 
opnieuw naar het ziekenhuis voor een 
andere echo. Dit openbaarde dat mijn 
placenta was opgeheven naar de normale 
plaats.

Op 17 februari 2014, gaf ik geboorte aan 
mijn gezonde dochter door een natuurlijke 
geboorte, en ze groeit goed. Ondanks 
dat we ver weg wonen, voelen we dat we 
familie van Manmin zijn door GCN en 
rennen ijverig om de heiliging te bereiken 
met de hoop voor het Nieuwe Jeruzalem.

We geven alle dank en glorie aan God. 
Ik wil ook mijn hartelijk dank geven aan 
de Senior Pastor, die ons heeft geleid door 
het woord van leven.

Zuster Natalia Polyshuk, 
44 jaar, Oekraïne


