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Van 6 tot 14 januari 2018, werden de boeken 
van Senior Pastor Dr. Jaerock Lee geïntroduceerd 
tijdens de New Delhi Wereld Boekenbeurs, die 
gehouden werd in Pragati Maidan in Delhi, India. 
Dit is een van de grootste boekenbeurzen in Azië. 
Dit jaar waren er ongeveer 800 uitgeverijen van 35 
landen aanwezig en werden de standplaatsen door 
1,2 miljoen mensen bezocht. 

Als plaatselijke partner uitgeverij van Urim 
Books, heeft MMS Dr. Lee’s boeken over de hele 
wereld gepubliceerd en verspreid. In de kraampjes, 
liet de Delhi Manmin Gemeente (Pastor John 

Kim) de Hindi edities van Dr. Lee’s boeken: De 
Boodschap van Het Kruis, De Hel, en Mijn Leven, 
Mijn Geloof zien. De Engelse edities van De Hemel 
en Geest, Ziel en Lichaam werden ook getoond. 
Een groot aantal mensen bezochten ons en keken in 
de boeken.

Bovendien, publiceerden ze een nieuw Hindi 
programma welke de lezers in staat stellen om 
toegang te krijgen tot Dr. Lee’s boeken op digitale 
media, videoclipjes die geproduceerd werden 
voor SNS en You-Tube gebruikers, en Manmin 
Nieuws. De video presentatie betreffende Dr. Lee’s 

krachtige werken trok vooral bij vele 
bezoekers de aandacht.

Tijdens deze jaarlijkse boekenbeurs, 
hebben meer en meer mensen de 
ontzagwekkende werken van de 
Heilige Geest ervaren door de 
getuigenissen van genezingen 
door het gebed van Dr. Lee en 
het heiligheid evangelie.

B r o e d e r  S a t y a  P r a k a s h 
Sha r ma ,  53  ja a r,  leed  a an 
ernstige artritis, zodat hij niet 

normaal kon wandelen. Maar 
hij ontving een CD die Dr. 
Lee’s krachtige werken 
bevatte van zijn dochter 
d ie de boekenbeurs 
had bezocht. Terwijl 
hij ernaar keek werd 
hij genezen van artritis. 
Zijn vrouw was vanaf haar 
onderlichaam verlamd, maar 
het gevoel in haar benen werd hersteld.

Broeder Adarsh Warman, 25 jaar, aan de 
linkerkant op de foto, probeerde een geneesmiddel 
te vinden voor zijn neef, Rinku, 22 jaar, die een 
permanente invaliditeit had, door een aangeboren 

h e r s e n ve r l a m m i n g .  H i j 
bezocht de boekenbeurs en 
hoorde over Dr. Lee.

Hij nam zijn neef mee naar 
de Delhi Manmin Gemeente. 
Nadat hij gebed in de kerk 
had ontvangen, begon zijn 
neef voor de eerste keer in zijn 
leven te wandelen.

Het gebed stopte een hevige 
sneeuwstorm in Huainan, China!

Dr. Jaerock Lee’s boeken werden tentoongesteld tijdens 
de New Delhi Wereld Boekenbeurs 2018

Begin januari 2018, overtrof het gebed van 
Senior Pastor Dr. Jaerock Lee ruimte en tijd en 
stopte de hevige sneeuwval, welke Huainan in 
China, trof. 

Het Nationale Meteorologisch Centrum van 
China voorspelde dat deze winter op 5 januari 
van 8.00 u ‘s morgens de zwaarste sneeuwval zou 
vallen in Huainan gelegen in de provincie Anhui, 
aan de benedenloop van de Yangzi-rivier in China. 
De sneeuwstorm waarschuwing werd uitgegeven, 
en de sneeuwcondities eisten vier dodelijke 
slachtoffers en veroorzaakten een financieel verlies 
van 1,15 miljoen dollar.

Vele Manmin leden leven in Huainan, en ze 
verbouwen groenten in hun kassen. Op de morgen 
van 4 januari, viel er ongeveer 20 cm sneeuw 
in het gebied. Als het op dat niveau was blijven 
sneeuwen, zou hun oogst zijn vernietigd. Dus, ze 
zonden een gebedsverzoek naar Dr. Lee.

Om 18.15 u op 4 januari bad Dr. Lee in Korea 
voor hen, overtreffende ruimte en tijd. Daarna, 
begon het sneeuwen af te nemen en stopte het helemaal rond 19.00 u. De 
plaatselijke media rapporteerde dat de sneeuwstorm waarschuwing zou 
blijven gelden tot 5 januari tot 8.00 u, maar werd op 4 januari om 18.00 u 
plaatselijke tijd (19.00 u in Koreaanse tijd) opgeheven.

De leden zeiden dat er veel sneeuw viel, maar het stopte volledig om 19.00 
u (Koreaanse tijd). Het was minder dan een uur nadat Dr. Lee had gebeden. 
Bovendien, werden hun kassen niet beschadigd door de hevige sneeuwval, 
en hun auto’s werden veilig bewaard, terwijl er vele auto ongelukken 
gebeurden in dat gebied (foto rechts).

Zware sneeuwval
Sneeuwstorm
Blizzard-voorwaarden

Huainan
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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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Kort voordat Hij Zijn laatste adem 
aan het kruis uitblies, liet Jezus met al 
Zijn kracht Zijn laatste paar woorden 
achter. Ze zijn bekend als “De laatste 
zeven woorden aan het kruis.” Om 
verder te gaan op de laatste uitgave, 
gaan we vandaag verder met de derde 
laatste woorden aan het kruis.

1. “Vrouw, zie, uw zoon!”
Johannes 19:26 zegt, “Toen dan 

Jezus zijn moeder zag en de discipel, 
die Hij lief had, bij haar staande, 
zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, 
uw zoon!” Hier, verwijst “uw zoon” 
naar de discipel die [Jezus] liefhad – 
Johannes. Jezus vraagt aan de maagd 
Maria om Johannes als haar eigen zoon 
te beschouwen.

Waarom zei Jezus dan, “Vrouw, 
zie, uw zoon!”? Een opmerkelijk ding 
waar we hier bedacht op moeten zijn, 
is het feit dat Jezus de maagd Maria, 
“vrouw” noemt. De Bijbel rapporteert 
nergens een voorbeeld waarin Jezus 
naar de maagd Maria verwijst als Zijn 
“moeder.”

De term “moeder” in “het boek van 
Johannes” werd gebruikt vanuit het 
perspectief van de auteur, Johannes, 
niet uit die van Jezus. In Johannes 2 
staat een scène waarin Jezus water in 
wijn veranderde en Hij verwees hier 
weer naar de maagd Maria en noemde 
haar, “vrouw.” Dat komt omdat de 

maagd Maria nooit de moeder van 
Jezus kon zijn. Hoe kon de maagd 
Maria ooit de moeder van Jezus zijn, 
die gelijk is aan God (Filippenzen 2:6) 
en God de Zoon onder God de Drie-
eenheid? 

G o d  i s  v a n  e e u w i g h e i d  t o t 
eeuwigheid en is “IK BEN DIE IK 
BEN” (Exodus 3:14); niemand heeft 
Hem gebaard of gevormd. Daarom, 
kon Jezus, die in “de vorm van God” is, 
de maagd Maria, een louter schepsel, 
niet “moeder” noemen. Daarnaast, 
kon de maagd Maria niet Jezus’ 
moeder zijn zelfs niet vanuit biologisch 
oogpunt. Mensen worden verwekt door 
de combinatie van een zaadcel en een 
eicel. Jezus werd echter verwekt door 
de Heilige Geest. 

Wanneer een kind geboren wordt 
door kunstmatige bevruchting, is de 
vrouw door wie het kind geboren 
werd, zijn “moeder”? Wanneer het 
kind een tijdje doorbrengt in een 
couveuse, noemt hij de couveuse dan 
zijn “moeder”? Op dezelfde manier 
noemde Jezus de Maagd Maria niet 
Zijn “moeder”, alleen omdat Hij in haar 
schoot was voordat Hij werd geboren. 
God zou niet blij zijn als mensen 
de maagd Maria als de moeder van 
Jezus zagen en behandelden en haar 
aanbaden als een idool.

Zoals God ons vertelt in Exodus 
20:3-4, “Gij zult geen andere goden 
voor mijn aangezicht hebben. Gij zult 
u geen gesneden beeld maken noch 
enige gestalte van...,” mogen we nooit 
afgoden maken van enig schepsel, noch 
hen dienen, of aanbidden. 

Jezus volgende woorden, “Vrouw, 
zie, uw zoon!” waren bedoeld om de 
maagd Maria te vertroosten. Terwijl 
ze getuigde van haar geliefde Jezus die 
onvoorstelbare pijn verdroeg, doorstond 
de maagd Maria ook hartverscheurende 
pijn en verdriet. De altijd zo attente 
Jezus herinnerde zich de Maagd Maria 
zelfs in Zijn laatste levensmomenten 
en Hij liet haar vertrouwen op Zijn 
discipel Johannes als haar eigen zoon.

2. “Zie, uw moeder!” 
Johannes 19:27 gaat verder, “Daarna 

zeide Hij tot de discipel: Zie, uw 
moeder. En van dat uur af nam de 
discipel haar bij zich in huis.” Vanaf 

dat moment, vertelt de Bijbel ons, 
dat Johannes de maagd Maria in 
zijn huis nam en haar diende als zijn 
eigen moeder. Nadat Maria als maagd 
geboorte gaf aan Jezus, gaf Maria ook 
geboorte aan meerdere kinderen met 
haar man Jozef. Maar toch, vroeg Jezus 
niet aan de kinderen van Maria en 
Jozef, om voor haar te zorgen, maar Hij 
vertrouwde Zijn discipel Johannes toe 
met deze taak.

Waar moeten we ons uiterst van 
bewust zijn? De Schriften vertellen 
ons in Filippenzen 3:20, “Want wíj zijn 
burgers van een rijk in de hemelen, 
waarui t  wi j  ook de Here  Jezus 
Christus als verlosser verwachten.” De 
kinderen van God, die redding hebben 
ontvangen, behoren tot de Hemel. 
Gods kinderen, al degenen die de Here 
hebben aangenomen en wiens namen 
zijn opgeschreven in het boek des 
levens, vormen een geestelijke familie, 
die God dienen als hun Vader.

God is de bron van leven. Ondanks 
dat een ieder van ons biologische 
ouders heeft, toch zijn de zaadcel en 
eicel van onze ouders gegeven door 
God. Wanneer we onze stamboom 
nakijken, kunnen we alleen maar 
vinden dat de voorvader van de gehele 
mensheid Adam, ook van God kwam. 
Hij  vormde persoonlijk Adam’s 
lichaam en blies de levensadem in zijn 
neus en daarom, komt ons leven ook 
van God. Zelfs wanneer een man en 
en vrouw getrouwd zijn, zij kunnen 
geen ander leven verwekken zonder 
Gods toestemming, want de autoriteit 
om een geest te geven om een kind te 
verwekken behoord ook God toe.

Terwijl de wetenschap en technologie 
zich hebben ontwikkeld tot een 
ongekend niveau, is er controversie 
aan het ontstaan rond het klonen van 
mensen, maar geen mens kan zijn 
eigen geest creeëren. Mensen zijn 
misschien in staat om het lichaam 
te reproduceren, maar omdat het 
gereproduceerde lichaam geen geest 
heeft, zal hij niets anders zijn dan een 
dier en kan hij niet worden gezien 
als een mens. Bovendien, zijn het 
geslacht, de karaktertrekken, uiterlijke 
verschijning, en andere kenmerken van 
het kind verwekt buiten de controle van 
de ouders. 

Het onweerlegbare feit is dat God 
alleen regeert over het leven van de 
mensheid. Alleen God geeft de geest 
aan de mens en alleen Hij regeert over 
leven, dood, vloeken en zegeningen 
van de mensheid, en deze God is onze 
geestelijke Vader. Als mensen een 
leven leiden dat in overeenstemming 
is met de verlangens van de wereldse 
manieren zonder in Hem te geloven, 
kunnen zulke mensen God niet “Vader!” 
noemen (Johannes 8:44).

Daarom, zelfs als we met bepaalde 
individuen bloedverwant zijn in deze 
wereld, zullen we niet bij hen in de 
eeuwige hemel wonen als ze niet in 
de Heer geloven. Zelfs Jezus heeft ons 
in Matteüs 12:50 over dit onderwerp 
herinnerd: “Want wie de wil van Mijn 
Vader doet die in de hemel is, hij is 
mijn broer en zuster en moeder,” en 
leerde ons de aard van een echt gezin, 
dat is een geestelijk gezin.

We moeten onze vleselijke familie 
liefhebben en dienen, maar het moet 
geestelijke liefde zijn, dat gepast is 
in Gods ogen. Echte liefde is niet het 
onderwerpen en liefhebben van een 
God lasterlijke familie, die wandelen in 
wegen die tegen Zijn wil zijn. 

Veronderstel dat iemands vleselijke 
ouders en broers/zussen tegen een 
persoon zeggen, “Ga niet naar de kerk” 
of “Help mij met het plegen van een 
misdaad.” Wanneer die persoon hen 
volgt, dan is dat niet in de weg van 
liefde, maar van dood. Daarom, terwijl 
we onze vleselijke ouders en broers/
zussen moeten liefhebben en dienen, 
moeten we het doen binnen de grenzen 
van de waarheid. Bovendien, wanneer 
we echte liefde hebben voor onze 
familie, moeten we eerst het evangelie 
tegen hen prediken, en hen naar de 
Hemel leiden.

Geliefde broeders en zusters in 
Christus, de derde woorden die Jezus 
sprak tijdens de kruisiging, bevatten de 
liefde van Jezus, die de weeklagende 
Maria probeerde te troosten. Onze Here 
vertelt ons ook dat alle broeders en 
zusters in Hem onze echte familie zijn. 
Ik bid in de naam van de Here dat u het 
hart van onze Here zelfs nog duidelijker 
zult begrijpen, God meer lief zult 
hebben, en met elkaar die geestelijke 
liefde in de Here zult delen.

Jezus’ laatste zeven woorden 
aan het kruis (2)

“Toen dan Jezus zijn moeder zag 
en de discipel, die Hij liefhad, 

bij haar staande, zeide Hij tot zijn 
moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 

Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, 
uw moeder. En van dat uur af nam 
de discipel haar bij zich in huis” 

(Johannes 19:26-27).

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

●●●
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God welgevallig gebed

Om een geestelijke oorlogsvoerder te worden en Gods voorziening voor de eindtijd te vervullen, hebben we boven alle andere 

dingen vurig gebed nodig. Dat komt omdat, samen met onze heiliging, onze geur van vurig gebed de bron van kracht is om 

de hemelse heerscharen en engelen te laten bewegen, de autoriteit van de boze geesten in de lucht te vernietigen, 

en het kamp van de duisternis omver te werpen. Laat ons nu eens ons gebed in drie aspecten onderzoeken.

Gebed zou als eerste geofferd moeten worden 
met het hart dat vol van liefde is voor God en de 
Here.

Toen de Joden op de rand van de vernietiging 
stonden, kwam koningin Ester voor de koning van 
het Perzische Rijk om hem te vragen om de Joden 
te redden. In feite, had ze gedood kunnen worden, 
omdat het als een overtreding van de wet van het 
rijk beschouwd werd. Maar ze had zich aan God 
vastgegrepen met geloof, zeggende, “Kom ik om, 
dan kom ik om,” en ze bad met vasten. Uiteindelijk, 
ontving ze het antwoord op haar gebed.

Daniel bad ook, niet voor een comfor tabel 
leven, maar om Gods wil te vervullen, en namens 
Zijn volk bekeerde hij zich van de zonden die zij 

pleegden. Zijn voorbede van liefde werd door God 
aangenomen en God antwoordde zijn gebed door 
de engel Gabriel (Daniël 9). Op dezelfde manier 
moeten uw gebeden met liefde worden geofferd.

◆

Wanneer u bidt voor het koninkrijk van God, 
wanneer u het hart van God kent en voelt, dat 
verlangt dat alle mensen worden gered en tot de 
kennis der waarheid komen, zou u nog vuriger voor 
Zijn koninkrijk moeten bidden (1 Timoteüs 2:4).

En wanneer u hoort dat vele mensen gestorven 
zijn in een groot ongeluk of een natuurramp, dan 

zou uw hart geraakt moeten zijn met verdriet en 
vurig worden voor de redding van zielen. Wanneer 
iemand met een ziekte bidt voor iemand anders 
die ziek is, en niet alleen voor zichzelf bidt, zal 
zijn gebed sneller worden beantwoord en zal hij 
genezen. Dat komt omdat het gebed van liefde 
het hart van God beweegt, Zijn genade komt over 
ons en we kunnen Zijn antwoorden naar beneden 
brengen. 

Wanneer u echt van God houdt, de herder en de 
zielen, dan kunt u bidden door de inspiratie van 
de Heilige Geest. U zult ook God-ontroerende 
gebeden aanbieden met de tranen van God, het 
hart van de Heer en van de herder. Op deze manier, 
dient liefde als de doorgang tot snelle antwoorden.

Met hoeveel liefde voor God en de Here heeft u gebeden?

Om oprecht te zijn, betekent om onveranderlijk 
te zijn, en om uw best te doen in getrouwheid en 
waarachtigheid. Sommige mensen, bidden vurig en 
met tranen, wanneer zij vol van genade zijn. Maar 
wanneer hun ijver afkoelt, worden hun harten doof en 
herhalen ze steeds dezelfde woorden in gebed.

U zou de gebedsonderwerpen niet alleen maar 
met uw lippen als gewoonte moeten herhalen. U zou 
een vurig verlangen moeten hebben om Gods wil te 
vervullen en te bidden met een getrouw en waarachtig 
hart. Wanneer u met een oprecht hart bidt voor een 
gemeente samenkomst, dan zult u zich tot in detail 
de gebedspunten herinneren door de inspiratie van 
de Heilige Geest. U zult tot in detail bidden voor de 
hoofdwerkers, die de samenkomst voorbereiden, voor 

de meest geschikte weersomstandigheden, voor de 
financiën, en voor degene die de genade ontvangen en 
God de glorie geven.

◆

Wanneer u met dit oprechte hart bidt, kunt u 
voor elk detail van de samenkomst bidden door 
de inspiratie van de Heilige Geest, zonder in 
betekenisloze herhalingen te vervallen. En u kunt 
bidden met geloof en liefde welke komen uit het diepst 
van uw hart. Wanneer u bidt voor het koninkrijk van 
God en het belang van anderen zoekt, en niet dat van 
uzelf, zal God uw gebed met vreugde aannemen.

Sommigen bidden voor Gods koninkrijk in het 

begin, maar halverwege het gebed, beginnen ze voor 
zichzelf te bidden zonder het te beseffen. Dat komt 
omdat persoonlijke zaken in hun gedachten kwamen 
zoals hun gezinsleden om genezen te worden en 
zegeningen te ontvangen. Anderen roepen het uit in 
gebed voor hun eigen verlangens, maar wanneer zij 
bidden voor Gods koninkrijk, is hun gebed niet vurig.

Matteüs 6:33 zegt, “Maar zoekt eerst Zijn 
Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u 
bovendien geschonken worden.” Het is het geheim 
om antwoorden te ontvangen. Wanneer u eerst Gods 
koninkijk zoekt en Zijn gerechtigheid, dan is er geen 
enkel gebedsonderwerp waarop u geen antwoord kunt 
ontvangen, en zal uw geloof sneller groeien omdat het 
God welgevallig is. 

Hoe oprecht heeft u gebeden voor het koninkrijk van God? 

Psalm 66:18 zegt, “Had ik onrecht beoogd in mijn 
hart, dan zou de Here niet hebben gehoord.” Wanneer 
u bidt met onrecht in uw hart, luistert God niet naar u. 
Dan kunt u geen antwoorden ontvangen. Erger nog, 
wanneer u onrechtvaardige daden doet, dan is het 
minder aannemelijk dat u antwoorden ontvangt.

Maleachi 1:10 zegt, “Was er maar iemand onder 
u, die de deuren sloot, opdat gij niet tevergeefs mijn 
altaar zoudt ontsteken! Ik heb geen welgevallen aan 
u, zegt de Here der heerscharen, en in een offer van 
uw hand schep Ik geen behagen.” God kreunde en 
waarschuwde de mensen van de offers die zij God 
aanboden in formaliteit zonder eerbiedige vrees voor 
God te hebben.

De vreze des Heren is het kwade te haten (Spreuken 
8:13), dus wanneer u God vreest, zult u alle vormen 
van slechtheid verwerpen (1 Tessalonicenzen 5:22). 
Dus, degenen die echte vrees voor God hebben, 
kunnen niet zondigen noch zonden koesteren.

◆

Wanneer u zegt dat u God vreest, maar u voelt 
zich ongemakkelijk wanneer dingen niet in 
overeenstemming zijn met uw interesses, of u voelt 
jaloezie tegenover anderen, of u bent boos op iemand 
die tegen uw wil is ingegaan en u argumenteert met 
hem in boosheid, dan kan uw gebed niet door God 

worden aangenomen.
Natuurlijk kan het gebed van een nieuw gelovige 

worden aangenomen omdat God naar zijn/haar niveau 
van geloof kijkt. Echter, wanneer u geloof heeft, zou 
u elke vorm van zonde zeker moeten verwerpen en de 
geur van goedheid moeten offeren voor God, die de 
liefde en goedheid Zelf is.

Daarom, om ontelbare zielen naar de zaligheid te 
leiden en de glorie van God als geestelijke strijders 
te openbaren, zou u geheiligd moeten worden en een 
gebed van liefde, oprechtheid en goedheid moeten 
offeren. Bovendien, wanneer u de kracht ontvangt om 
krachtig en vurig te bidden, beweegt dat de hemelse 
troon, en kunt u dan werkers van kracht worden.

Met hoeveel goedheid heeft u gebeden?
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Tijdens mijn middelbare school, werd 
ik door een ouder iemand geslagen op 
school. Mijn linker oog was gezwollen 
zodat ik het niet meer kon openen. De 
zwelling ging na een tijdje wel weg, maar 
het heeft misschien veroorzaakt dat mijn 
gezichtsvermogen faalde. Vanaf mijn 
18de, zagen dingen er wazig uit en begon 
mijn gezichtsvermogen te falen. Toen 
ik 25 jaar was, droeg ik een bril, omdat 
ik de verkeersborden niet meer kon zien 
langs de weg wanneer ik in een auto reed. 
Kort daarna begon ook mijn rechter oog 
minder te worden. Uiteindelijk, heb ik 25 
jaar lang een bril gedragen.

Nadat ik lid werd van Manmin, was 
ik getuige van talloze mensen die een 
beter gezichtsvermogen verkregen. 
In 2014 wilde ik echt herstel van mijn 
gezichtsvermogen ontvangen. In 2015, 
zei de Senior Pastor tijdens de preek dat 
velen met een zwak gezichtsvermogen, 
herstel van hun gezichtsvermogen zouden 
ontvangen en hij spoorde ons aan om 
ons voor te bereiden. Ik bad met een 
verlangen en deed ook vrijwilligerswerk 
tijdens de Manmin zomer retreat. Tijdens 
de retreat ontving ik zijn gebeden met 
amen.

Toch verbeterde mijn gezichtsvermogen 
niet tijdens de retreat, maar ik verloor de 
moed niet. Ik kreeg eerder een sterker 
verlangen om God te behagen. Ik behield 
een onveranderlijk dankbaar hart voor 
God en bleef hopen op genezing. Ik deed 
vrijwilligerswerk tijdens elke retreat 
voor drie jaar. Ik was ernstiger wanneer 
ik werkte voor mijn baas, omdat ik veel 

tijd buiten doorbracht. Wanneer het 
regende of sneeuwde, kwam er water 
over mijn bril en verhinderde dat mijn 
gezichtsvermogen. Ik werd nog ernstiger.

In december 2017 vlak voor de speciale 
kerstdienst, wat de dag was om de 
zevenjarige periode af te sluiten waarop 
Senior Pastor de gerechtigheid voor ons 
vervulde. Ik was blij en opgewonden. 

Op 17 december was ik aan het wachten 
op Senior Pastor om hem te begroeten. 
Mijn vrouw vertelde me dat de tranen 
uit mijn ogen stroomden. Ik veegde ze in 
verbazing met zakdoeken af, maar ik kon 
ze niet stoppen.

Nadat ik Senior Pastor een hand had 
gegeven, ging ik op zondag morgen naar 
de samenkomst. Het scherm zag er een 

beetje wazig uit, maar ik nam het niet 
serieus. Tijdens de zondagavond dienst, 
zagen dingen er waziger uit en stroomden 
de tranen voortdurend over mijn gezicht. 
Ik dacht, “Ik heb nog niet zolang geleden 
een nieuwe bril gekocht. Komt het door 
de bril? Moet ik mijn gezichtsvermogen 
opnieuw laten onderzoeken?” En ik zette 
mijn bril af en droogde mijn tranen af. Op 
dat moment was ik echt verbaasd!

De ondertiteling op het scherm kon ik 
duidelijk lezen met mijn ogen. O! Wat 
gebeurde er met mij?” Ik keek rond. Ik 
zette mijn bril verschillende keren op en 
af. Het was zeker dat de dingen op het 
scherm duidelijker waren zonder bril. 
Mijn gezichtsvermorgen was al verbeterd 
toen ik de Senior Pastor een hand had 
gegeven!

Ik ging naar het ziekenhuis en liet 
mijn gezichtsvermogen onderzoeken. In 
feite, had ik het twee maanden daarvoor 
ook nog laten nakijken, en het resultaat 
was 0.2/0.2. Maar op de test nu, was 
mijn gezichtsvermogen 0.9/0.9! Ik zei 
onwetend, “Wow! Mijn gezichtsvermogen 
is verbeterd!” Dit horende, zei de dokter, 
“Gezichtsvermogen wordt alleen maar 
slechter. Het kan niet beter worden.” Hij 
geloofde me niet.

Ik kan echter vrijmoedig zeggen dat 
mijn gezichtsvermogen in een ogenblik 
beter is geworden door de kracht van 
God, de Almachtige! Op de dag van mijn 
genezing, werd ik zelfs genezen van een 
rinkelend geluid in mijn oren, waar ik vele 
jaren onder had geleden. Ik geef alle dank 
en glorie aan de God van liefde en kracht.

“Mijn gezichtsvermogen verbeterde 
door de kracht van God!”

Diaken Sungyoon Lee, 
49 jaar, deelgemeente 12, Manmin Centrale Gemeente

Ik werd geboren in een Christelijke familie en 
groeide op in de Here, dankzij mijn grootmoeder. 
Tijdens de Japanse koloniale overheersing verhuisde 
ze met haar gezin naar Sakhalin. Ondanks dat 
Rusland het Christendom in die tijd uitbande, had 
ze aanbiddingsdiensten met verschillende andere 
gezinnen. Wanneer haar geestelijke ogen waren 
geopend, sprak ze over de Hemel. Zij zei eens dat de 
engelen mooie lofprijs offerende voor de troon van 
God.

Ze zei dat het haar levenslange wens was om 
terug te keren naar Zuid-Korea, omdat een machtige 
voorganger in het land zou verschijnen en alle 
mensen van alle naties tot redding zou brengen. In 
1998 werd haar wens vervuld en keerde mijn familie 
terug naar Korea en begon een gelovig leven in 
vrijheid te leven. 

Ondertussen werd mijn vader naar de Manmin 
Centrale Gemeente geleid door een kennis. In 2009, 
begon ik ook naar de kerk te gaan. Toen ik getuige 
was van de tekenen, wonderen en krachtige werken, 
was ik ervan overtuigd dat Senior Pastor degene was 

waar mijn oma over had gesproken. Vanaf 2012, 
hielp ik mijn Buitenlandse Deelgemeente voorganger 
met Russische vertaling, wanneer ze Russische 
sprekende mensen vertaalde. Ik voelde me gelukkig 
over mijn werk voor het koninkrijk van God. Ik 
koos een baan die geen probleem opleverde om mijn 
parochiepastor te helpen, hoewel er andere betere 
aanbiedingen waren. God leidde me toen naar een 
betere werkplek.

In 2013, kwam mijn Senior Pastor in mijn droom. 
Hij zei zachtjes dat ik goed werk heb gedaan en 
vroeg of ik wel goed at en hoe het op mijn werk 
ging. Ik dacht dat het geweldig ging. Nadien, 
werd ik gehuurd door een ziekenhuis in Seoul 
waar ik altijd wilde werken. Ik begon te werken 
met een interpretatiemanager voor Russisch 
sprekende patiënten en mijn jaarsalaris 
verdubbelde. Mijn baan zorgde ervoor dat ik 
een meer ervaren vertaler werd en vergrote 
mijn hart. Op een dag, verscheen Senior 
Pastor opnieuw in mijn droom. Hij noemde 
al mijn Russisch sprekende groepsleden bij 

naam en vroeg mij om goed voor hen te zorgen. Na 
de droom, kreeg ik de verantwoordelijkheid als een 
groepsleider voor de Russisch sprekende groep in de 
buitenlandse deelgemeente als Russisch vertaler van 
de zondagochtend dienst.

In mei 2017, nam ik deel aan een voorbereidingsreis 
voor de internationale conferentie van Wereldwijd 
Christelijk Netwerk voor Dokters. Toen we voor de 
reis het gebed van Senior Pastor ontvingen, bad hij 
voor elk detail dat ik niet eens had bedacht. Terug 
in Seoul werd ik op mijn werkplek gepromoveerd 
van een coördinator tot een chef-manager van de 
internationale afdeling. Ik begeleid alle managers 
die verantwoordelijk zijn voor de vertaling, met 
uitzondering van het Engelse team. Ik heb ook een 
aantal licenties aangeschaft die echt moeilijk te 

krijgen zijn en mijn inkomsten zijn gestegen.
In oktober 2017, nam ik deel aan de 
WCDN Rusland Conferentie als 

vertaler en ontving veel genade van 
de medische dokters en geleerden, 

die de gevallen van goddelijke 
genezing bewezen op basis 
van medische gegevens. Ik 
geef alle dank en glorie aan 
God, die mij geleid heeft 
naar zegeningen zowel 
geestelijk als lichamelijk. 

“Zegeningen overstromen mijn werkplaats!”
Diakones Irena, 39 jaar, buitenlandse deelgemeente, Manmin Centrale Gemeente


