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Op 11 maar t  2018 werd Pastor 
Christina Roh van de Hainaut Manmin 
Gemeente in België uitgenodigd door de 
King of Kings Gemeente in Finland en 
tijdens de zondag samenkomst preekte 
ze de boodschap met de titel “Geestelijk 
geloof en vleselijk geloof” gebaseerd op 
Efeziërs 4:13.

Pastor Vik tor Kurnikov en zijn 
gemeenteleden zeiden, “We werden 
zo gezegend door haar duidelijke en 
geestelijke boodschap en we kregen de 
gelegenheid om terug te kijken naar 
ons geloof.” Ze bekeerden zich van het 
hebben van vleselijk geloof dat naar de 
realiteit kijkt en ze maakten de beslissing 

om het pad van geloof te bewandelen 
met meer ijver. Ze wilden voortdurend 
samenwerken met Manmin. Bovendien, 
werd haar boodschap uitgezonden 
via TBN Baltia en BEPA24, welke 
Christelijke zenders zijn voor mensen 
in de Baltische gebieden en voor de 
Russisch sprekende mensen.

Manmin werd geïntroduceerd aan 
de gemeente door Pastor Maksim 
Tomassov, Voorzitter van TBN Baltia. 
Hij nam deel aan Dr. Jaerock Lee’s 
Estland Verenigde Campagne in 2010 en 
ervoer de krachtige werken van de Geest 
daar, en in 2017 bezocht hij de Manmin 
Centrale Gemeente in Seoul.

De seminaries voor de Hindoe 
s p r e k e n d e  G C N  k i j k e r s  e n 
voorgangers werden gehouden in 
drie steden van Punjab, volgende het 
seminarie dat gehouden werd in Delhi.

Van 12 tot 15 maart, bracht Pastor 
John Kim, van de Delhi Manmin 
Gemeente in India, de boodschappen 
“De reden waarom God de mens van 
het stof der aarde maakte” (Genesis 
2:7) en “De menselijke ontwikkeling” 
(Genesis  3:23).  Hij  spoorde de 
aanwezigen aan om op de Here te 
gelijken en Gods echte kinderen te 
worden en preekte over Dr. Jaerock 
Lee en zijn krachtige werken.

Hij legde de buitengewone werken 
van God uit, die opgeschreven staan 
in Handel ingen 19 en get u igde 
dat dezelfde werken vandaag zijn 
gebeurd door de zakdoek waarover 
Dr. Lee gebeden had. Hij bad voor de 
aanwezigen met de zakdoek en vele 
mensen werden genezen. Een zieke 
man had gedurende zes maanden op 
krukken gesteund, maar ging nu na het 
gebed, wandelen zonder de krukken. 
De voorgangers die aanwezig waren 
drukten hun grote verlangen uit naar 
het heiligheid evangelie en vroegen 
Pastor Kim om elke maand een 
seminarie te gaan houden.

 “Geestelijk geloof en vleselijk geloof” 
werd gepreekt in Finland

Seminaries werden gehouden in Punjab, 
India Verspreid het heiligheid evangelie
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Senior  Pastor  Dr.  Jaerock Lee, 
Voorzitter van de United Holiness Kerk 
van Jezus Christus, hield de Oeganda 
Heiligheid Evangelie Campagne in 2000 
en het werd door CNN, een wereld leidend 
nieuwskanaal, uitgezonden. Nadien, ging 
hij verder met zijn bediening in Afrika 
door campagnes te houden in Kenia in 
2001 en in het DR Congo in 2006. Hij 
verkondigde het heiligheid evangelie met 
tekenen die de boodschap bevestigden. 

Na zijn bediening heeft Bisschop Dr. 
Myongho Cheong, voorzitter van de 
United Holiness Church of Jesus Christ, 
Afrika, die de Nairobi Manmin Holiness 
Church diende, actief de Afrikaanse 
bediening in 55 landen van het continent 
uitgevoerd (foto #1).

I n  m a a r t  2 018 ,  h e e f t  h i j  e e n 
opwekkingssamenkomst geleid en een 
zakdoek genezingssamenkomst gehouden 

in de Elshaddai Gemeente in Uvira, DR 
Congo op uitnodiging van Pastor Alembe 
die in de gemeente dient. Hij had zoveel 
genade ontvangen door de boodschappen 
van Dr. Jaerock Lee zoals “Waarom is 
Jezus onze enige Redder?” die Dr. Cheong 
aan hem heeft gebracht. De leden 
waren gevuld met genade en 
emotie door de samenkomsten.

Op de 2de en de 3de, 
bracht hij de boodschap 
met de titel, “De mate 
van geloof ” welke 
genomen werd uit 
R o m e i n e n  12:3 . 
Hij  spoorde de 
aanwezigen aan 
o m  g e h e i l i g d 
te worden, God-
welgevall ig geloof 
te bereiken, en daarbij het 

Nieuwe Jeruzalem binnen te gaan. Na 
de boodschap, bad hij voor de zieken 
met de zakdoek waarover Dr. Lee 
gebeden had en vele mensen werden 
genezen van verschillende ziekten 
(Handelingen 19:11-12).

Op de 4de, preekte hij 
over de liefde van 

God en  de  Hof 
van Eden onder 
de titel van “De 
voorziening van 
d e  s c h e p p i n g ” 
g e b a s e e r d  o p 
G e n e s i s  1 : 1 
(foto #5). In de 
a v o n d ,  l e i d d e 

h i j  e e n  z a kdo ek 
genezingssamenkomst 

in Uvira met ongeveer 2000 mensen 
die aanwezig waren. Hij bracht de 

boodschap “Ga uit naar het diepe water 
en werpt uw netten uit om te vangen” 
gebaseerd op Lucas 5:1-9. De mensen 
ontvingen genade en namen de Here aan. 
Toen hij bad met de zakdoek, werden 
vele mensen genezen van hun ziekten 
en sommigen die getuige waren van de 
werken, registreerden zich bij de Elshaddai 
Gemeente (foto’s # 2, 3).

Op de 5de en de 6de, werden de lezingen 
van de Manmin Internationale Seminarie 
gegeven in Baraka stad en Uvira stad 
(foto #4). Dr. Cheong gaf de lezingen 
onder de titel van “De voorziening van de 
schepping” gebaseerd op Genesis 1:1. De 
aanwezige voorgangers waren verbaasd 
over zo’n diepe geestelijke boodschappen 
als de voorziening van Gods Schepping, 
de reden waarom God de boom van 
kennis van goed en kwaad plaatste en het 
geheim van de Hof van Eden.
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Het DR Congo werd opgewekt door de samenkomsten 
die gehouden werden in de Oosterse gebieden!
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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 de woorden van liefde 
achter kort voordat Hij Zijn laatste 
adem uitblies aan het kruis en ze zijn 
bekend als “De laatste zeven woorden 
aan het kruis.” Laat ons vandaag 
verdergaan met de zevende en laatste 
woorden die Jezus naliet aan het kruis.

1. De reden waarom Jezus met 
luide stem “Vader” uitriep

Dit was zodat Zijn laatste woorden op 
aarde gehoord konden worden door de 
mensen en het is ook omdat Gods wil 
voorschreef dat we “het met luide stem 
moeten uitroepen” tot Hem in gebed.

I n c l u s i e f  Z i j n  Wo o r d e n  i n 
Je remia 33:3,  “Roep tot  Mij  en 
Ik zal u antwoorden en u g rote, 
ondoorgrondelijke dingen verkondigen, 
wa a r van g ij  n ie t  weet ,”  ve r t el t 
God doorheen de Bijbel dat we het 
moeten uitroepen in gebed tot Hem 
zoals in Numeri 12:13; 2 Kronieken 
32:20; Psalm 57:2; Marcus 10:47; 
Johannes 11:43; Handelingen 4:24; en 
Handelingen 7:59.

Toen Jezus bad in Getsemané kort 
voor Zijn arrestatie, bad Hij zo ernstig 
dat “Zijn zweet in bloeddruppels 
veranderde.” De medische vakmensen 
beweren dat wanneer een persoon 
onder een grote hoeveelheid stress staat 
of ernaar streeft om hard te werken, dat 
het mogelijk is dat de capillaire vaten 
barsten, waardoor tegelijkertijd zweten 
en bloeden mogelijk is, en voor de 
persoon is het “zweet alsof hij bloed.” 
Bovendien, het feit dat Jezus zweette 
alsof Hij bloedde terwijl hij laat bad 
in de nacht in het soort van klimaat 

dat gevonden werd in Israël geeft de 
veronderstelling dat Hij heel ernstig en 
wanhopig geweest moet zijn terwijl Hij 
bad.

2. De redenen waarom Jezus zei, 
“Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn 
Geest”

1) Jezus getuigt van de verdorvenheid 
van de geest van de mens.

De mens bestaat uit een geest, een 
ziel en een lichaam. Eens het leven 
voorbij is, keert het lichaam, dat vooral 
een vat voor de geest en de ziel was, 
terug tot de aarde. Omdat de geest 
eeuwig en onsterfelijk is, sterft het 
niet uit. Adam’s geest werd gevormd 
nadat hij geschapen werd, toen God 
de levensadem in zijn neusgaten blies 
(Genesis 2:7). God vulde Adam’s 
geest met geestelijke kennis, welke de 
waarheid is.

“Ziel” verwijst naar alle functies 
die een mens toestaat om informatie 
op te slaan in zijn hersenen en staat 
hem toe om bepaalde informatie te 
herinneren, erover te denken en te 
voelen en het toe te passen of ernaar 
te handelen. Oorspronkelijk, was de 
meester van Adam zijn geest, welke 
beheerst werd door zowel zijn ziel als 
lichaam. Omdat zijn geest gevuld was 
met de waarheid, waren de ziel en het 
lichaam ook onder de beheersing van 
de geest van waarheid. Toen Adam 
tegen God zondigde door te eten van de 
boom van kennis van goed en kwaad, 
stierf zijn geest. De “dood van de 
geest” verwijst naar het afsnijden van 
iemands communicatie met God en het 
onvermogen van de geest om zijn taken 
uit te voeren.

Eens de geest, de meester van de 
mens, sterft en stopt met functioneren, 
neemt de ziel de rol van meester aan en 
begint te heersen in het lichaam. De ziel 
is dan onderworpen aan het werk van 
de vijand satan en begint leugenachtige 
kennis te aanvaarden. Tot de mate dat 
het hart gevuld wordt met leugens, zijn 
de waarheden welke God oorspronkelijk 
geplant heeft, verdrongen door de 
leugen. Uiteindelijk is het hart gevuld 
met haat, opvliegendheid, en zelfzucht. 
Het stoppen van het functioneren van 
iemands geest betekent echter niet 
het uitsterven van zijn geest. De geest 
van de mens werd gevormd door de 
adem van leven van de eeuwige en 

onsterfelijke God. Het kon nooit worden 
verdrongen.

Wat zou er met de ziel gebeuren 
wan neer het  l ichaam ster f t?  De 
hersenen zijn noodzakel ijk voor 
het functioneren van een persoon. 
Het is door zijn hersencellen dat hij 
herinneringen en gedachten heeft. 
Wanneer het fysieke lichaam van een 
dier (welke geen geest heeft) sterft, dan 
verdwijnt het geheugen in de hersenen 
van een dier ook; het vlees en de ziel 
sterven uit en keren terug tot niets. De 
functies van de ziel van de mens, die 
een geest heeft, zijn echter verbonden 
aan het “hart” en zijn daar opgeslagen. 
Daarom, in plaats van uitsterven, zal de 
ziel voor eeuwig bestaan in eenheid met 
de geest terwijl de eigenschappen van 
de ziel input binnen in de geest zijn.

Om dezelfde reden zei de Here, 
“Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn 
Geest.” Wanneer een persoon het 
evangelie hoort en Jezus Christus 
aanneemt, ontvangt hij de Heilige 
Geest en zijn geest die voorheen “dood” 
was, wordt opgewekt. Van de persoon 
wiens geest opgewekt is en die zijn hart 
gevuld heeft met de waarheid kunnen 
we zeggen, “Zijn ziel is voorspoedig.” 
To t  d e  m a t e  d a t  i e m a n d s  z i e l 
voorspoedig is – met andere woorden, 
tot de mate dat iemands hart gevuld is 
met de waarheid – zal elke zaak van 
zijn leven voorspoedig zijn en zal hij 
genieten van een goede gezondheid (3 
Johannes 1:2).

Zoals Jezus ons vertelt in Johannes 
3:5, “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
tenzij iemand geboren wordt uit water 
en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods 
niet binnengaan,” wanneer mensen 
opnieuw geboren zijn door water en de 
Heilige Geest – degenen wiens geesten 
zijn opgewekt – zullen de Hemel 
binnengaan. Echter, degenen wiens 
geesten gefaald hebben om opgewekt te 
zijn en die hun harten niet ontwikkeld 
hebben met de waarheid door hun eigen 
ongeloof in Jezus Christus, zullen niet 
in staat zijn om de Hemel binnen te 
gaan. Hel is een plaats die is voorbereid 
om zulke mensen onder te brengen.

2 )  J e z u s  g e t u i g t  v a n  Z i j n 
gehoorzaamheid en vervulde alles 
alleen in overeenstemming binnen 
Gods voorziening.

Het feit dat Jezus aan het kruis bad, 
“Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn 

Geest,” getuigt hoe Hij in alles heeft 
gehoorzaamd en alles vervuld heeft 
naar Gods voorziening. Jezus die in 
deze wereld gekomen is, Zijn kruisiging 
aan het kruis, en Zijn opstanding waren 
niet gepland en uitgevoerd volgens Zijn 
eigen wil of plan, maar alleen volgens 
de wil van God die het leven, de dood, 
de vloeken en de zegen van de mens 
regeert evenals de geschiedenis van de 
mensheid (Johannes 4:34).

Terwijl we bidden in de naam van 
Jezus Christus, is Degene die onze 
gebeden beantwoord, God. Jezus vertelt 
ons in Matteüs 10:29-31, “Worden niet 
twee mussen te koop aangeboden voor 
een duit? En niet één daarvan zal ter 
aarde vallen zonder uw Vader. En de 
haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. 
Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele 
mussen te boven.”

Als u echt de geestelijke betekenis 
van zo’n verzekering van de Heer in uw 
hart hebt gepeild en gegraveerd, zou u 
alles aan God kunnen toevertrouwen. 
Zoals God ons herinnert “Niet één 
daarvan [de mussen] zal ter aarde vallen 
zonder uw Vader,” en dat “de haren 
van uw hoofd allemaal geteld zijn,” als 
we in Hem konden vertrouwen door 
geloof, dan zou er niets zijn waarin wij 
falen om Zijn antwoorden te ontvangen, 
of het nu een probleem van ziekte 
is, voor de zegen op de werkplek of 
bedrijfsleven, of zelfs voor het vervullen 
van Gods werk.

Ondanks dat Jezus in de vorm van 
God had bestaan en een is met God, 
zocht Jezus enkel de wil van God, 
volgde die na en vertrouwde alles aan 
Hem toe. Evenzo, in plaats van ons 
vertrouwen in de wegen van mensen 
te plaatsen of andere mensen, mag een 
ieder van u zijn ogen alleen op God 
richten, altijd Zijn werken ervaren die 
boven de macht van mensen ligt, en 
Hem in alles eren.

Geliefde broeders en zusters in 
Christus, door altijd “de laatste zeven 
woorden van Jezus aan het kruis” in 
gedachten te houden, grijpende het 
hart van Jezus die met luide stem 
riep te midden van de kwelling van 
de kruisiging, en volledig Gods wil 
vervulde, bid ik dat, terwijl u verlangt 
naar de Ene die terug komt voor ons 
in de naam van de Here, dat een ieder 
van u de kroon der gerechtigheid zal 
ontvangen op die dag.

●●●

Jezus’ laatste zeven woorden 
aan het kruis (4)

“En Jezus riep met luider stem: 
Vader, in uw handen beveel 

Ik mijn geest. En toen Hij dat 
gezegd had, gaf Hij de geest” 

(Lucas 23:46).

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee
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Een van de eigenschappen om de getrouwheid van God te omschrijven die Geest is, is de kwaliteit van 
“onveranderlijk” zijn. “Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het 
verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend 
geslachten” (Deuteronomium 7:9).

“God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet 
doen, of spreken en niet volbrengen?” (Numeri 23:19).

“Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij 
wie geen verandering is of zweem van ommekeer” (Jacobus 1:17).

Wat wordt er bedoeld met “verandering van denken”? Het is om een eerste beslissing te veranderen, welke 
geboren wordt in waarheid, om persoonlijke belangen na te jagen. U denkt misschien dat het komt omdat u 
genetisch bent ingesteld om niet goed te zijn in het vasthouden aan uw besluit, of dat u snel moe bent van iets, of 
dat u snel opgeeft. U kunt deze gewoonte van “veranderen” echter verwerpen door geloof in de Here, wanneer u 
de hulp van de Heilige Geest ontvangt en Gods genade en kracht. Drie tips worden hier voorgesteld, die u zullen 
helpen om dit “veranderlijke denken” te verwijderen, welke u verhindert om te groeien in de Geest.

Hoe snel “het veranderlijke 
denken” te verwerpen

Verlies uw hart niet en geef halverwege niet op.

Wees standvastig en onveranderlijk in het uitdragen van uw besluit. 

Sommige mensen zeggen dat ze iets zouden doen als gevolg 
van de atmosfeer of emotionele staat van het moment. Maar 
ze hielden zich niet aan hun woord of kregen spijt dat ze het 
hadden gesproken. Wanneer u iemand bent, die normaal 
gesproken veel praat of vaak grapjes maakt, dan zou u moeten 
onderzoeken of u niet nonchalant dingen uit uw mond laat 
komen.U moet niet iets zeggen dat u niet kunt waarmaken. 
Door zo te handelen, voorkomt u “verandering.”

Degenen die vaak hun denken veranderen en hun beloften 
verbreken die ze met anderen maken alsook met zichzelf, 
kunnen zelfs hun beloften verbreken die ze aan God maakten. 
Psalm 15:4 zegt, “In wiens ogen de verwerpelijke veracht 
is, terwijl hij hen eert, die de Here vrezen. Heeft hij tot zijn 

schade gezworen, hij verandert het niet.” Numeri 30:2 zegt, 
“Wanneer een man de Here een gelofte doet of een eed 
zweert, waardoor hij een verplichting op zich neemt, dan zal 
hij zijn woord niet schenden; geheel zoals hij het uitgesproken 
heeft, zal hij doen.” Elk woord wat u zegt of alles wat u beslist 
om te doen voor God, moet u ook doen.

Om in staat te zijn om altijd uw woord te houden zou u 
nauwkeurig diep moeten nadenken over wat u zegt en het dan 
pas zeggen. Jacobus 1:19 zegt, “Weet (dit) wel, mijn geliefde 
broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om 
te spreken, langzaam tot toorn.” Wanneer u de weg uitvoert 
om geleid te worden door de Geest met zorgvuldig nadenken, 
kunt u voorkomen om fouten te maken met uw woorden.

Om iets te bereiken, moet u uw besluit uitdragen met uw daden. 
De beste manier om een onveranderlijk denken te ontwikkelen is om 
ook uw beslissingen standvastig uit te dragen door uw daden. Uw 
gewoonte om van gedachte te veranderen wordt veroorzaakt door de 
eigenschap van verandering. Bovendien, veroorzaakt de gewoonte 
van veranderen de groei van de eigenschap van het veranderen van uw 
denken.

Daarom, zou u het tot een gewoonte moeten maken om 
onveranderlijk te zijn door uw besluit stap voor stap standvastig uit 
te dragen. Veronderstel dat u niet elke dag een hoofdstuk van de 
Bijbel hebt gelezen, zoals u had besloten. Dus nu beslist u om dertig 
hoofdstukken per dag te lezen. Als u zo’n hoog doel stelt, is de kans 
groter dat u het gewoon niet volhoud en uw beslissing opnieuw 
verandert. In dit geval, zou u moeten beginnen met het maken van een 

haalbaar doel, zoals het lezen van een hoofdstuk per dag. Wanneer u 
dat standvastig doet, zult u in staat zijn om later 30 hoofdstukken op 
een dag te lezen. Dit proces is van toepassing op het wegwerpen van 
welke zondige aard dan ook. U moet bidden om het weg te gooien 
en daden tonen totdat het volledig is verworpen. Sommigen kunnen 
echter een tijdje bidden en handelen om het weg te verwerpen, maar 
stoppen in het midden van het proces. Ze mogen opnieuw bidden en 
proberen om het te verwerpen. Op deze manier verplaatsen ze zich 
herhaaldelijk van doen en ongedaan maken. Dan kunnen ze het niet 
verwerpen.

Om dit veranderlijke denken te verwerpen, zou u daarom standvastig 
moeten zijn in het doen van iets, ongeacht hoe klein het ook maar 
is. Dan kunt u zelfbeheersing ontwikkelen, welke u controleert en 
reguleert, en het kan dan worden toegepast in elk deel van uw leven.

Veronderstel dat er twee mensen zijn die goede voornemens 
hebben en daarmee doorgaan. Maar halverwege slaagden ze er 
niet in om ze aan te houden. Eén persoon gaat terug en probeert 
het opnieuw te bereiken, terwijl de ander het gewoon helemaal 
opgeeft. De resultaten zullen heel anders zijn. Op dezelfde manier, 
wanneer u midden op de weg van heiliging opgeeft in frustratie, 
dan kunt u het niet bereiken.

Wanneer een marathonloper middenin de wedloop opgeeft, kan 
hij de wedloop niet volbrengen noch de gouden medaille winnen. 
Evenzo, kunt u de hemel niet binnengaan, als u onderweg opgeeft. 
Maar zolang u niet opgeeft, kunt u naar de hemel gaan en zelfs 
een betere verblijfplaats in de hemel bereiken. Dus u kunt niet 
zeggen dat u vanwege het “veranderlijke denken” uw dingen niet 
kunt bereiken. Het komt alleen maar als u in frustratie opgeeft. 
Daarom, zou u snel de gewoonte van opgeven moeten verwerpen.

De eigenschap van het veranderlijke denken is geopenbaard 
in verschillende vormen zoals gebrek aan vastberadenheid, 
ongeduld, verraad en sluwheid. De wortel van deze eigenschappen 
is het veranderlijke denken. Dus, u moet het verwerpen om in de 
geest te kunnen wandelen.

Een klein zaad schiet wortel in de grond en groeit tot een 
grote boom. Het is hetzelfde met de “veranderlijke” eigenschap. 
Wanneer u sommige eigenschappen vindt, welke het gevolg zijn 
van uw “veranderlijke” houding die wortel schiet, dan moet u ze 
verwerpen en nooit halverwege opgeven.

1 Samuël 15:29 zegt, “Ook liegt de Onveranderlijke Israëls 
niet en Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij 
berouw zou hebben.” Laat ons waarachtige kinderen van God 
worden door het leugenachtige hart en het veranderlijke denken te 
verwerpen.

Wees niet te snel of nonchalant in het maken van een beslissing welke het gevolg 
zijn van de atmosfeer, omstandigheden of emotionele staat.

TIP 1

TIP 2

TIP 3
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“Ik werd genezen van buikvliesontsteking door het gebed van de senior pastor!”
Op 8 februari 2018, had ik pijn in mijn 

onderbuik. Het ging niet weg en mijn 
buik zwol op in een ogenblik alsof het 
vol met gas was. Ik sliep niet en at niet 
mede door de extreme pijn. Op de 12de, 
ging ik ‘s morgens naar de Eerste hulp.

D e  d o k t e r  t o o n d e  m i j  d e 
onderzoeksresultaten en zei, “Het 
is een acute blinde darmontsteking. 
Deze linker helft is gezwollen door 
de ontsteking en er was vloeistof in 
mijn rechter bekken. Het signaleert 
de vorming van perforatie. Het is 
peritonitis.” Hij zei dat ik onmiddellijk 
geopereerd moest worden. 

Ik wilde echter genezing ontvangen 
door geloof. Het was twee dagen voor de 
samenkomst met de Senior Pastor tijdens 
de Lunar Nieuwjaarsvakantie. Dus, ik 
ging terug naar huis. De stekende pijn 

was buitengewoon ernstig.
Ik besefte dat mijn denken was 

veranderd in het leiden van mijn 
gelovig leven. Ik had de volheid van 
de Geest verloren in een druk leven. 
Ik bekeerde mij ervan. Ik ging door 
met het drinken van het Muan Zoete 
water, zoet drinkbaar water waarvan 
het zoute water van de zee veranderde 
in drinkbaar water door de kracht van 
God (Exodus 15:25). Ik ontving ook het 
opgenomen gebed voor de zieken van de 
Senior Pastor. Daardoor, kon ik de pijn 
dragen.

Op de 14de, ging ik naar het huis 
van de Senior Pastor in een rolstoel en 
luisterde naar zijn boodschap. Toen 
ik zijn gebed voor de zieken ontving, 
voelde ik een hitte over mijn hele 
lichaam. Nadien, kon ik mijn rechter 

been bewegen welke 
niet omhoog kon worden 
getild door de pijn. Ik 
stond op vanuit de rolstoel 
en mijn eetlust herstelde 
ook.

Maar die avond kreeg 
ik plotseling ernstige 
pijn. Ik kon niets doen, 
maar huilde en bekeerde 
mij van elk woord en 

elke daad waaraan de Heilige Geest mij 
herinnerde. Ik gaf enkel dank voor de 
liefde van God, die mij het besef van 
mijn geloof gaf. 

Ik viel in slaap en om 8 uur ‘s morgens 
werd ik wakker. Omdat ik mij veel 
beter voelde, onderzocht ik mijn buik. 
Ondanks dat ik het aanraakte, voelde ik 
geen pijn. Op datzelfde moment, belde 
mijn schoonvader mij in tranen. Hij 
zei dat de Senior Pastor in zijn droom 
was verschenen en hem had gevraagd 
of hij ziek was. Hij antwoordde dat zijn 

tweede schoondochter heel ziek was en 
de Senior Pastor bad voor mij in zijn 
droom.

Wat ontzagwekkend was, was dat 
de pijn op precies hetzelfde moment 
verdween als toen de Senior Pastor 
voor mij bad in de droom van mijn 
schoonvader. Nadien, herstelde mijn 
lichaam zich snel en werd ik normaal. 
Ik ben nu gezond. Ik geef alle dank en 
glorie aan God, die mijn genas en geef 
ook dank aan de Senior Pastor die voor 
mij heeft gebeden. Halleluja!

◀ Voor het gebed
Haar blinde darm 
was geperforeerd 
en omringd met 
pus zakjes.

CT Scan van 
haar buik

Na het aannemen van de Here, verkreeg ik vreugde 
en vrede in mijn hart. Maar omdat ik niet goed bad, 
verkilde mijn liefde en ijver voor de Here en later ging ik 
uit gewoonte naar de kerk. Ik kreeg vele vragen over het 
geloof, en het Woord werd een last voor mij omdat ik er 
niet naar leefde.

En ik was teleurgesteld toen ik zag dat de handelingen 
van vele voorgangers anders waren dan wat ze 
onderwezen. Mijn vader was ook teleurgesteld over 
het gedrag van voorgangers en viel terug in zijn oude 
alcohol verslaving. Mijn familieleden hadden regelmatig 
ruzie, en ik barstte ook vaak in woede uit. Ik kon 
mijn gedachten niet beheersen. Ik ging amper naar de 
zondagochtend dienst.

Nadien, leed ik regelmatig aan maagpijn en chronische 
hoofdpijnen. Ik kreeg een injectie en behandeling in 
het ziekenhuis, maar het hielp niets. Ik kreeg alleen al 

hoofdpijn van het zonlicht, dus ik bleef gewoonlijk in 
een donkere kamer. Ik begon te denken dat ik geen deel 
was van Gods plan en ik vroeg me af waarom ik niet 
meer kon bidden en had vele problemen ondanks dat ik 
naar de kerk ging. In zulke gedachten had ik geen vrede 
in mijn denken.

Op een dag in 2014, vertelde mijn vriend, broeder 
Maksim Chubachuk mij dat er een pastor is die alle 
zonden heeft verworpen en een geheiligd leven leidt 
in deze eeuw. Daarna, beveelde hij de boeken en 
boodschappen van Dr. Jaerock Lee aan. Hij nodigde mij 
en mijn moeder uit om te komen naar de Kerstdienst van 
de Moldavië Manmin gemeente.

Mijn moeder ging eerst naar de gemeente en las Dr. 
Lee’s boek De Boodschap van Het Kruis. Ze vertelde 
mij dat ik het ook moest lezen.

Toen ik het boek las, ervoer ik iets ontzagwekkends: 

vreugde en ijver kwamen op dat moment in mijn hart. 
Vele vragen die in mijn hart waren, werden beantwoord, 
zoals “Waarom schiep God de mensheid ondanks dat 
Hij wist dat ze zouden zondigen?” “Waarom plaatste 
God de boom van kennis van goed en kwaad, ondanks 
dat Hij wist dat Adam ervan zou eten?” en zo verder.

Mijn vroegere leven kwam als f litsen in mijn 
gedachten. Ik had aan God getwijfeld en had negatieve 
gedachten. Ik begon mij te bekeren met tranen. Het 
voelde alsof de puzzeldeeltjes van mijn leven bij elkaar 
kwamen. Ik vond het antwoord op mijn vraag over mijn 
identiteit. Ik begreep ook Gods grote liefde en plan. Ik 
las het opnieuw en opnieuw. En ik kon niets anders dan 
over het boek spreken met andere mensen. Ik nam elke 
dag ook deel aan de gemeente gebedsdiensten.

Ik ontdekte later dat het niet alles was. Wat me nog 
meer verraste was het lezen van Dr. Lee’s lezing over 
Genesis. Ik ging verder met het lezen van andere boeken 
zoals De Hemel, De Hel en zijn autobiografie Mijn leven 
Mijn geloof en luisterde naar zijn boodschappen.

Nu weet ik dat God echte kinderen wil, die een heilig 
hart hebben en dat ik deel ben van Zijn plan. Ik heb 
hoop voor het Nieuwe Jeruzalem. Bovendien, ben ik 
vrij van chronische hoofdpijnen en maagpijnen. Ik dien 
mijn gemeente als een leraar van de zondagschool voor 
kinderen, als lid van het dansteam, en als leider van een 
huisgroep.

Mijn familieleden gaan ook samen naar de kerk. Ik 
geef alle dank en glorie aan God, die mij leidde naar 
de kerk met het woord des levens en de Here die mij 
ontzagwekkend besef en genade gaf. Ik wil ook mijn 
dank geven aan Senior Pastor die mij gevoed heeft met 
het heiligheid evangelie. Halleluja!

“Het heiligheid evangelie maakt 
me vredevol, vreugdevol en 
geeft me hoop voor de hemel!”

Zuster Tatiana Plamadyala, 23 jaar, 
Moldavië Manmin Gemeente

Diacones Myungrang Kim, 47 jaar, 
deelgemeente 16, Manmin Centrale Gemeente (links)


