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 De geestelijke wereld werd geopenbaard!
Senior Pastor Dr. Jaerock Lee heeft de geestelijke wereld duidelijk 

laten zien in zijn diepe boodschappen zoals “Hemel”, “Hel”, “Lezingen 
over Genesis”, en “Lezingen over Openbaringen” en de verschillende 

regenbogen, aurora lichten, het neerdalen van libelles, en de scheiding van de Geest.
Vooral in 2017, zette zijn krachtige gebed mensen vrij die bezeten waren door 

demonen. Door getuige te zijn van de werken, beseften de gemeenteleden hoe de 
vijand duivel mensen tot zonden verleid, hen in ziekten en beproevingen brengt, en 
hen uiteindelijk naar de hel leidt. Het was een andere kans voor de leden om zich te 
vernieuwen. Terwijl ze zo’n grote en diepe liefde van God voelden, die de bezeten 
mensen vrijzette, en hen opnieuw een gelukkig leven bracht. 

1
2. Branche gemeenten werden opgericht 
door de GCN kijkers!
Talloze mensen hebben een verandering ervaren door Dr. Lee’s 

boodschappen en ontvingen genezing door zijn gebed voor de 
zieken via GCN (Wereldwijd Christelijk Netwerk). En door zijn gebed voor de 
zieken zijn vele mensen genezen. In 2017, werden veelbetekenende vruchten 
voortgebracht via de GCN uitzending bediening.

Mensen in de wereld luisterden naar Dr. Lee’s boodschappen en ontvangen 
genezing niet alleen door de TV-programma’s, maar ook door YouTube en vele 
andere Social Media kanalen. De kijkers in Moldavië, Frankrijk, Zwitserland, 
en Taiwan beginnen samen te komen voor een kerkdienst in hun eigen huizen, 
en ze richtten later een branche gemeente op 
omdat het aantal mensen toeneemt.

D r.  Le e  had  de  te l ev i s i e b e d i e n in g 
voorbereid, wetende dat het een effectieve 
betekenis zou worden in het verspreiden 
van het heiligheid evangelie in de eindtijd. 
Hij opende uiteindelijk GCN en het werd 
uitgezonden in ongeveer 170 landen.
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 “Glorie en dank aan God voor het zegenen van 
Manmin met de kracht van herschepping!”

Top 12 grootste verhalen van Manmin in 2017

Manmin Centrale Gemeente hield de Kerstdienst om 11 uur op 25 
december 2017. Om de dag samen te vieren, bezochten meer dan 400 
voorgangers en gelovigen vanuit 22 landen, inclusief de USA, België, 
Nepal en Colombia de gemeente. Senior Pastor Dr. Jaerock Lee bracht de 
boodschap “Zegen” vanuit Romeinen 13:10. Hij spoorde de aanwezigen aan 
om Gods bijzondere liefde van vergeving en het wachten te herinneren die 
aan hen gegeven werd sinds 2010 en om deel te nemen aan Gods voorziening 
met de Here en de herder. 

Op de 24ste werd de Kerstavond voorstelling voorgedragen na de 
zondagavonddienst door het Uitvoerend Kunst Comité onder de titel 
“Gefeliciteerd met de geboorte van de Here!” Het was in een hedendaags 
genre met een verscheidenheid aan live-optredens die zich ontvouwden met 
een videoverslag, fantastische bijzondere verlichtingen en mooie muziek en 
dans harmonie. Het videoverslag werd versterkt door de nieuwe liederen van 
het Manmin Lofprijs zoals “De geboorte van de Here”, “Groot geheimenis”, 

“De weg van redding”, “De kracht van liefde”, en “25 december.” De 
toneelspelers zongen, dansten en acteerden met ijverige passie. Dit alles 
tezamen zorgde voor een intense emotionele insluiting van de aanwezigen. 

Kerstavond voorstelling 
en viering 2017
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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 liet een paar gesproken woorden 
achter, kort voordat Hij Zijn laatste adem 
aan het kruis uitblies en ze zijn bekend als 
“De laatste zeven woorden aan het kruis.” 
In deze nieuwsbrief worden de eerste twee 
woorden uitgelegd.

Het eerste woord “Vader, vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij doen.”

Je z u s ,  d e  Z o o n  v a n  G o d ,  we r d 
onderworpen aan de meest wrede straf van 
kruisiging, vanwege onze zonden. Namens 
de gehele mensheid, die de doodstraf zouden 
ontvangen, werd Jezus onderworpen aan 
allerlei soorten van lijden en kwellingen. 
Dat is de reden waarom, zonder het hebben 
van deze kennis, de Romeinse soldaten en 
de mensen van Israël niet aarzelden om 
Jezus te verachtten en Hem minachtten, 
Hem behandelend alsof Hij een echte 
zondaar was, terwijl Hij aan het kruis hing. 

En toch, leed Jezus niet alleen in stilte, 
maar bad ook om Gods vergeving voor de 
mensen die volhardden om Hem te doden. 
Dit gebed, houdt in gedachten, was niet 
alleen voor de menigte die aanwezig was 
ten tijde van de kruisiging van Jezus; het 
was ook voor de gehele mensheid die in de 
duisternis verbleef. Jezus’ gebed van liefde 
is de reden waarom talloze mensen vandaag 
in staat zijn om redding te ontvangen.

De Onberispelijke, die gebeden had 
in liefde voor de zondaren in Zijn laatste 
momenten aan het kruis, wil vandaag dat 
alle kinderen van God, andere mensen 
liefhebben en vergeven. Om diezelfde 
reden, heeft Hij ons onderwezen hoe te 

bidden, “En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” 
in “het onze Vader” (Mattheüs 6:12). Zelfs 
in tijden wanneer we zonder reden worden 
vervolgd, wil Jezus niet dat we in zonde 
reageren of met slechte gevoelens, maar dat 
we in plaats daarvan handelen in goedheid 
naar degenen die ons vervolgen (Mattheüs 
5:44-45).

Daarom, moeten we Jezus na leven, 
die zelfs de zondaars liefhad die Hem 
gekruisigd en belachelijk gemaakt hebben, 
en onze broeders en zusters liefhebben en 
zelfs onze vijanden vergeven en liefhebben.

Het tweede woord, “Voorwaar, Ik zeg 
u, heden zult gij met Mij in het paradijs 
zijn.”

Er  wa r e n  t we e  m i s d a d ige r s  d ie 
gekruisigd werden aan weerszijden van 
Jezus. Een van hen bespotte Jezus, maar 
de andere misdadiger bestrafte de eerste. 
Daarna pleitte hij bij Jezus. “Jezus,” zei de 
misdadiger, “Herinner mij wanneer U in 
Uw koninkrijk komt!” Hierop antwoordde 
Jezus en beloofde de misdadiger, “Voorwaar, 
Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het 
paradijs zijn.”

Er is een grote geestelijke betekenis 
vastgelegd in het tweede woord dat 
gesproken werd, de eerste is “paradijs” 
van het hemelse koninkrijk. In 2 Korintiërs 
12:2-4, schreef de apostel Paulus dat hij 
“werd weggevoerd naar de derde hemel…
in het Paradijs, en onuitsprekelijke woorden 
hoorden.” In vele andere delen van de Bijbel 
– inclusief Nehemia 9:6 vertellen ons van 
“de hemel, de hemel der hemelen” – er zijn 
vermeldingen van “de hoogste hemelen” 
en dergelijke. Bovendien tot de natuurlijke 
hemel (lucht) die zichtbaar is voor onze 
blote ogen, zijn er ook de hemelen van de 
geestelijke wereld (1 Koningen 8:27; Psalm 
68:33).

“De derde hemel” – waarin het hemelse 
koninkrijk is – is onderverdeeld in vele 
hemelse verblijfplaatsen, inclusief het 
paradijs, waarin de Apostel Paulus werd 
weggevoerd alsook de stad van het 
Nieuwe Jeruzalem welke beschreven staat 
in Openbaringen 21:10-11. Het Nieuwe 
Jeruzalem is het hoogste niveau van het 
hemelse koninkrijk en zal worden bewoond 
door degenen die op onze Here gelijken, 
alle zonden en slechtheid volledig hebben 
verworpen, en in alle aspecten getrouw 
geweest zijn.

De misdadiger die redding ontving terwijl 
hij naast Jezus gekruisigd werd, ontving de 
Here slechts kort voor zijn dood. Daarom, 
had hij geen tijd meer om de zonden en de 
slechtheid van zijn hart te verwerpen, en hij 
had ook niets gedaan om zijn getrouwheid 
aan de Here te laten zien; hij had nauwelijks 
toestemming om redding te ontvangen. Zo’n 
personen gaan naar het paradijs, de laagste 
verblijfplaats in het hemelse koninkrijk. 
Tussen het paradijs en het Nieuwe Jeruzalem 
zijn er vele verschillende niveaus van 
verblijfplaatsen en zal de verblijfplaats van 
elk individu worden bepaald overeenkomstig 
de mate van zijn heiliging, geloof en 
getrouwheid.

Zoals de gerechtigheid van God, die 
elke persoon toestaat te oogsten wat hij 
in deze wereld zaait en aan ieder mens 
teruggeeft naar wat hij heeft gedaan, is het 
hemelse koninkrijk onderverdeeld in vele 
verschillende niveaus van verblijfplaatsen. 
Me t  ande re  woorden ,  de  heme l se 
verblijfplaats zal van de ene persoon 
tot de andere persoon verschillend zijn, 
afhankelijk van hoeveel elk individu zijn 
zonden heeft verworpen en op onze Here 
geleek. Op dezelfde manier zullen de glorie, 
beloningen, vreugde en autoriteit van elke 
hemelse verblijfplaats verschillen van de ene 
bewoner tot de andere.

Dit is de reden waarom 1 Korintiërs 15:41 
ons vertelt, “De glans der zon is anders 
dan die der maan en der sterren, want de 
ene ster verschilt van de andere in glans.” 
Wanneer iemand echt geloof heeft, moet hij 
een ernstig verlangen hebben om een betere 
hemelse verblijfplaats te bereiken. Zoals 
Matteüs 11:12 ons vertelt, “Sinds de dagen 
van Johannes de Doper tot nu toe breekt 
het Koninkrijk der hemelen zich baan met 
geweld en geweldenaars grijpen ernaar,” 
kunnen we een betere hemelse verblijfplaats 
binnen gaan en erin wonen tot de mate dat 
een ieder van ons de vijand duivel en zonden 
heeft verslaan.

Als we zouden worden toegelaten om 
de Hemel binnen te gaan met zo’n zonden 
zoals naijver, jaloezie, oordeel, veroordeling, 
haat, verraad, misleiding, hebzucht, 
opvliegendheid, overspel enzovoort, dan 
zou de Hemel geen heilige en vreugdevolle 
verblijfplaats zijn. Daarom, kunnen we 
de Hemel niet binnengaan met zonden en 
slechtheid in onze harten, maar slechts 
wanneer wij een gelijke hoeveelheid aan 
goedheid en geest hebben ontwikkeld 

zullen wij in dezelfde verblijfplaatsen 
kunnen leven. Net zoals iemand het leuker 
zou vinden om te werken en te leven met 
mensen van vergelijkbare leeftijdsgroepen 
of persoonlijkheid in deze wereld, zal het 
leven in de hemel des te comfortabeler 
en vreugdevoller zijn als ze leven met 
mensen met vergelijkbare maatregelen van 
heiligmaking, geloof en de mate waarin zij 
op de Heer gelijken.

Jezus vertelde aan de misdadiger naast 
Hem, “Vandaag zult gij met Mij in het 
paradijs zijn.” Dat wil niet zeggen dat 
Jezus met de misdadiger in het paradijs 
zal verblijven. Jezus zei dit tegen de 
misdadiger omdat Hij de Meester van alle 
verblijfplaatsen van de Hemel is en over 
hen zou regeren na Zijn opstanding en ten 
hemelvaring. 

Ook, “vandaag” betekent niet dat Jezus 
naar het paradijs ging op de dag van Zijn 
kruisiging. Toen de misdadiger een kind van 
God werd na het ontvangen van zijn redding 
door geloof, vertelde Jezus hem dat Hij 
vanaf dit moment overal waar hij was met 
hem zou zijn. Evenzo, wanneer we de Here 
aannemen en redding ontvangen, zal onze 
Here ons vanaf die dag herinneren en altijd 
met ons zijn.

Waar ging Jezus dan naar toe op die 
dag, de vrijdag dat Hij aan het kruis stierf? 
Matteüs 12:40 vertelt ons, “…zo zal de 
Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, 
drie dagen en drie nachten,” en Efeziërs 4:9 
herinnert ons dat Jezus “ook nedergedaald 
is naar de lagere, aardse gewesten.” 1 
Petrus 3:19 vertelt ons ook, “In welke Hij 
ook heengegaan is en gepredikt heeft aan 
de geesten in de gevangenis.” Herinner 
dat Jezus na het uitblazen van Zijn laatste 
adem aan het kruis, niet naar het paradijs 
ging, maar heen gegaan is en gepredikt 
heeft aan de geesten in de gevangenis.” Hier 
verwijst “de geesten in de gevangenis” naar 
al degenen die in aanmerking komen voor 
redding, maar gestorven waren voordat 
Jezus het kruis droeg en de Redder werd.

Geliefde broeders en zusters in Christus, 
tot de allerlaatste moment van Zijn leven 
in deze wereld, bad Jezus in liefde voor de 
gehele mensheid en plantte de hoop voor 
de Hemel in het hart van de misdadiger 
die Hem aannam. Ik bid in de naam van de 
Here dat een ieder van u een betere hemelse 
verblijfplaats zal nemen met geweld door 
Zijn liefde duidelijker te doorgronden. 

Jezus’ laatste zeven woorden 
aan het kruis (1)

“Vader, vergeef het hun, want 
zij weten niet wat zij doen” 

(Lucas 23:34).

“Voorwaar, Ik zeg u, heden zult 
gij met Mij in het paradijs zijn” 

(Lucas 23:43).

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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De doop van het vuur van de Heilige Geest 
verwarmde de harten van de mensen tijdens de 
speciale Daniel Gebedsdiensten!
In februari 2017, werd de doop van het vuur van de Heilige Geest 

uitgestort over de aanwezigen tijdens de eerste speciale Daniel Gebedsdienst 
van het jaar dat gehouden werd in 2 sessies van 42 dagen. Alle mensen die deelnamen 
over de hele wereld via GCN alsook de gemeenteleden ontvingen genade om zich 
volledig te bekeren, genezing te ervaren, en financiele zegeningen te ontvangen. Hun 
hart verlangens werden vervuld, zoals het ontvangen van een baan of promotie, hun 
zondevolle natuur werd verbrand, en hun denkkaders werden vernietigd.

In oktober, werd de tweede speciale Daniel Gebedsdienst van het jaar gehouden 
onder het thema van “De vrucht van de kracht van de herder.” Ze baden ernstig om 
zichzelf te veranderen, steunende op de liefde van de herder en de gerechtigheid 
die hij voor hem had gevuld. De twee speciale diensten versnelden de stroom van 
de volkomen Geest en gaf hen opnieuw een kans om het voordeel te nemen om 
mee te gaan met de stroom. 

De Daniel Gebedsdienst wordt elke nacht gehouden 
(vrijdag de hele nacht) en wordt geleid door de 
Manmin Gebedscentrum Voorzitster Boknim Lee, en 
de twee opeenvolgende speciale Daniel Gebedsdienst 
sessies worden twee keer per jaar gehouden.

De temperatuur werd beheerst tijdens de 
Manmin zomer retreat!

Van de 7de tot de 10de augustus, werd het werk van de beheersing van 
de temperatuur gezien tijdens de Manmin zomer retreat 2017, die gehouden 

werd in het Deogyusan Resort, Muju.
Er werd landelijk een extreme hittegolf waarschuwing gegeven, en toch was de 

temperatuur op de retreat locatie tussen de 25 en 26 graden Celsius. Het gebeurde, 
zoals Dr. Lee had geproclameerd tijdens de zondagdienst op 6 augustus. Hij had gezegd 
dat de temperatuur zou worden beheerst door winden, regen en wolken en zou zijn 
tussen de 25 en 26 graden Celsius.

De Manmin Mongolië gemeente en de Chiang Rai Manmin gemeente in Thailand 
ervoeren beiden dezelfde temperaturen thuis, terwijl ze deelnamen aan de retreat via 
de GCN live uitzendingen. In India, zagen de Madurai Manmin gemeenteleden ook de 
verandering van de temperatuur, die van 32 naar 26 graden ging op de eerste dag van 
de retreat. Toen het Kampvuur Aanbidding en Lofprijs begon op de derde dag, werd het 
26 graden. De leden van de Kinshasa Manmin gemeente in het DR Congo namen deel 
via een opgenomen programma. Toen ze naar het Kampvuur 
Aanbidding en Lofprijs keken, ging de temperatuur van tussen de 
30 en 33 graden Celsius naar 25! Dit alles in aanvulling op het 
feit dat de temperatuur op het optimale niveau wordt geregeld in 
elk evenement dat door de kerk op de locatie wordt gehouden.

Meer genade werd gegeven aan de mensen door 
Dr. Lee’s boeken!

Dr. Lee’s boeken stonden lezers toe om zich te reflecteren aan de 
betekenis van ware liefde en voegde Gods genade aan hen toe.

In april 2017, werd Tranen gepubliceerd. Dit boek bevat de belijdenissen van 
gelovigen die veranderd zijn door de betekenis te beseffen van de tranen die God, 
de Here en de herder hebben gehuild en het voelen van de liefde. Het boek werd 
zes weken op rij gerangschikt als het beste week- en maandelijks verkochte boek in 
christelijke boeken en heeft de harten van de lezers diep geraakt.

In December, werd een andere serie van een Bijbels figuur gepubliceerd Ik zal Elia 
zenden, gevolgd door een andere serie, Abraham, de vriend van God; Jacob, die Ik 

gekozen heb, de nakomeling van Abraham, 
de vriend van God; en Jozef, de overgang 
naar Gods verbond welke allemaal als 
bestsellers werden verkocht onder de 
Christelijke boeken. De boeken hebben 
een geestelijke ontwaking voorgebracht en 
meer genade voor de gelovigen. 
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Gods liefde stroomde over in het 
“Hemelse Feestmaal”!
In mei 2017, nodigde Dr. Lee gelovigen uit, die het hart van de Geest 

en volkomen Geest hadden bereikt, naar zijn gebedsberghuis en hield een 
“Hemels feestmaal.” Elk jaar sinds 2014, versierde hij zijn gebedshuis en nodigde de 
mensen uit die echt geprobeerd hadden en succesvol waren geweest in het gelijken 
op de Here. Hij bereidde het feest met uiterste zorg voor om hen de schoonheid en de 
gelukzaligheid van de hemel te laten voelen, Gods troost en kracht te ontvangen om 
nog getrouwer te kunnen werken en meer hoop te hebben voor het Nieuwe Jeruzalem.

Vooral, het feestmaal dat in 2017 gehouden werd was meer betekenisvol door de 
bijzondere aanwezigheid van Gods tegenwoordigheid (Exodus 16:10, 33:11; Numeri 
12:8). Niet alleen degenen die werden uitgenodigd, maar ook de andere gemeenteleden 
van zowel in al buiten Korea kwamen samen en brachten offerdiensten voor God. 
Terwijl God hun verlangen aannam, zegende Hij hen met genezing en antwoorden.

De manier om krachtige werkers te zijn werd 
voorgesteld tijdens de Leiderschapsconferentie!

In juli 2017 werd een Leiderschapsconferentie gehouden onder het 
hoofdthema van “Kracht” gebaseerd op Johannes 14:12 en het werd 

bijgewoond door mensen van 21 landen. Dr. Lee preekte over de betekenis van 
kracht, het oorspronkelijke hart van God die de kracht omvat, en het soort van kracht dat 
de harten van mensen veranderd.

De aanwezigen leerden dat in de kracht goedheid en liefde van God is die alle 
mensen van alle natiën wil redden. Bovendien, voelden zij de noodzaak van kracht om 
overvloedige vrucht van de menselijke ontwikkeling te oogsten in deze zondevolle wereld 
in de eindtijd. Ze maakten een beslissing om werkers te worden die kracht hebben.

Sinds 2011, wordt de Leiderschapsconferentie jaarlijks gehouden voor de gelovigen 
om goed te stromen met stroom van de Geest en de volkomen Geest.
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Orkaan Irma zwakte af en werd vernietigd 
door Dr. Lee’s gebed!

In september 2017, werd er een buitensporige krachtige orkaan, 
genaamd “Irma” opgemerkt in de Atlantische Oceaan en dreef de 

USA in een beheerste paniek. De voorgangers van de USA zonden hun 
gebedsverzoeken naar Dr. Lee om ernstige schade te voorkomen. Na zijn gebed, 
veranderde Irma haar koers, zwakte snel af, en werd uiteindelijk vernietigd. Dus, waren 
ze in staat om te ontkomen aan een rampzalige schade. Dit ontzagwekkende werk van 
God werd gepubliceerd in The Washington Post, welke gezien wordt als een van de 
leidende Amerikaanse dagelijkse kranten, met de titel, “Orkaan Irma stierf uit na het 
gebed van de Koreaanse Pastor, Dr. Jaerock Lee.”

Zelfs daarvoor, door zijn gebed, hebben vele tyfonen hun richting veranderd en 
stierven uit, zoals Matthew, Joaquin, Irene, en Gustav. Mensen werden ook beschermd 
door zijn gebed, tijdens grote aardbevingen en bosbranden. Zoete regen werd 
uitgestort tijdens ernstige droogtes, en stortregens stopten tijdens overstromingen. 
Mensen ervoeren Gods bescherming in rampen buiten menselijke controle.

▼ Muju, provincie Jeonbuk, waar 
de retreat gehouden werd, werd 
in de hittegolfwaarschuwingskaart 
uitesloten.
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Het Uitvoerend Kunst Comité bracht de schoonheid 
van de Hemel op het podium!

Dr. Lee had medelijden met deze generatie, omdat zelfs de lofprijs voor 
God werelds was geworden, dus probeerde hij Goddelijke lofprijzing in de 

kerk aan te bieden. In antwoord op zijn hart verlangen, begon God Zelf in 2009 
liederen te geven. De God-gegeven liederen bekend als “Manmin Lofprijs” zijn gebruikt 
in de gemeente evenementen en voorstellingen. Ze hebben de harten van de leden 
gevuld met Gods liefde en hoop voor de Hemel. Met de Manmin Lofprijs, heeft het 
Uitvoerend Kunst Comité uitstekende voorstellingen getoond over de hele wereld en 
hebben de Christelijke cultuur geraakt over de hele wereld.

In april 2017, hebben de toneelspelers het offer en de liefde van de Here uitgedrukt 
tijdens de Paas Musical “De tranen van de Here.” De voorstelling raakte de aanwezigen 

diep aan en ze ontvingen een hoge 
aanbeveling van velen.

In oktober, werd er tijdens de 35ste 
gemeente jubileum het hemelse 
feestmaal in het Nieuwe Jeruzalem 
uitgevoerd. De toneelspelers walsten, 
beeldden hemelse watersporten uit, 
en lieten verschillende voorstellingen 
z i e n  s a m e n  m e t  e e n  v i d e o 
presentatie.

In December, was er een levende 
Kerstvoorstelling, geproduceerd 
in het genre van een vaudeville-
productie. Het beschreef het leven 
van de Here, Zijn liefde aan het kruis, 
en het zeven-jarig offer van de herder 
onder de titel “De geboorte van de 
Here.” De voorstelling bracht grote 
genade aan de toeschouwers.

Buitenlandse gasten bezochten voortdurend 
Manmin om getuige te zijn van de kracht!

De gemeente werd bezocht door beroemde gasten van verschillende 
velden die geleerd hadden over de bediening van Manmin en 

verlangden om de krachtige werken uit eerste hand te ervaren.
In juli 2017, namen voorgangers en gelovigen van 21 landen deel aan de 

Leiderschapsconferentie, en in augustus, namen ongeveer 1.100 mensen, inclusief 
vele bishops van 37 landen, deel aan de Manmin zomer retreat.

In oktober bezochten gasten van 23 landen, inclusief van de USA, Duitsland, 
Israël, Letland, en Argentinië de gemeente om haar 35ste jubileum te vieren. 
Tijdens het bezoek, ervoeren ze de krachtige werken van genezing van ziekten, het 
ontvangen van hun hart verlangens, en het ervaren van de geestelijke wereld.
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Handelingen 19:11-12 zegt, “En God deed buitengewone krachten 
door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken 

van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van 
hen weken en de boze geesten uitvoeren.” Op dezelfde manier heeft de kracht 
van God zich laten zien door de zakdoek waarover Dr. Lee gebeden heeft. Alleen 
al in 2017, werden een aantal zakdoek genezingsdiensten gehouden in Israël, 
Duitsland, Frankrijk, Moldavië, Oekraïne, Letland, Kenia, Mongolië, Thailand, 

Pakistan en Egypte. 
Wanneer pastors of leiders voor de zieken baden met de zakdoek waarover Dr. 

Lee had gebeden, werden mensen genezen van vele soorten van ziekten zoals 
AIDS en Parkinson; gezichts- en gehoorsvermogen werden hersteld; sommigen 
werden van demonen bevrijd en anderen ontvingen de vervulling van hun 
hartverlangen. De vurige werken van de Heilige Geest strekten het Koninkrijk van 
God uit. En vooral in 2017, werden deze werken groter en sneller voortgebracht.

Grotere en snellere werken van genezing en antwoorden werden bereikt door de zakdoek!
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De dokters van WCDN voorzagen levend bewijs 
van goddelijke genezing in medische gevallen!
In 2004, werd het Wereldwijd Christelijk Netwerk voor Dokters 

(WCDN) opgericht met als doel om de geleerde mensen in de eindtijd 
te laten ontwaken. Onder de naam van WCDN International Conference, komen 
dokters en medische geleerden jaarlijks samen van over de hele wereld, en 
stellen gevallen van goddelijke genezing voor met medische data als bewijs.

In oktober 2017, werd de 14de Internationale Conferentie gehouden in Rusland 
met ongeveer 400 dokters en medische geleerden die aanwezig waren, vanuit 
13 landen, en de meeste gevallen die werden voorgesteld waren degenen die 
verricht waren door Dr. Lee’s gebed. Ze leerden ook de geestelijke wet die 
wordt toegepast bij goddelijke genezing door de speciale lezing “De oorzaak 
van ziekten” gebaseerd op het boek van Dr. Lee God, de Geneesheer. De video 
presentatie “Noach’s overstroming” die geproduceerd werd op basis van Dr. 
Lee’s lezingen over Genesis, trokken ook de aandacht. Ze waren allemaal trots 
om deel uit te maken van de bediening van WCDN.
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