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“ D e  R u s s i s c h 
sprekende mensen over 
de hele wereld houden 
van Dr. Jaerock Lee en 
respecteren hem. Hij 
brengt de boodschap 

van de Bijbel op een duidelijke en 
begrijpelijke manier. Het is een grote 
zegen voor ons en helpt ons.”

Mr. Yury Chernyetsky, 
Voorzitter van Impact TV, USA

“ G C N  z e n d t  h e t 
heil igheid evangelie 
v l e k k e l o o s  u i t  d i e 
gebracht wordt door 
D r.  J a e r o c k  L e e  e n 
d e  u i t m u n t e n d e 

voorstellingscultuur van Manmin. De 
programma’s hebben het werk van 
redding gebracht.”

R o s a l b a  R o d r i g u e z  D e  R i n c o n , 
Voorzitter van Enlace TV, Colombië

“Vele mensen hebben 
zegeningen ontvangen 
door Dr. Jaerock Lee’s 
gebed voor de zieken. 
Ze werden vrijgezet van 
boze geesten, en werden 

genezen van kanker, longziekten, 
maagziekten, en vele andere ziekten. 
Mensen die onvruchtbaar waren, waren 
daarna in staat om zwanger te worden!”

Abraham Vincent, 
Voorzitter van ArulVakku GCN, India

“Vele mensen hebben 
w o n d e r e n  e r v a r e n 
door Dr. Jaerock Lee’s 
b o o d s c h a p p e n .  Z i j n 
boodschap brengt licht 
in hun levens, en hun 

geloof is toegenomen door te kijken 
en te luisteren naar de wonderen.”

Esteban Handal, 
Voorzitter van JBN TV Honduras

GCN, het evangelie-georiëntieerde TV 
station, heeft verschillende programma’s 
geproduceerd en uitgezonden gebaseerd 
op het woord van leven, de krachtige 
werken, getuigenissen, en Christelijke 
kunstvoorstellingen en cultuur (www.
gcntv.org). Verschillende recente nieuwe 
programma’s zijn uitgezonden en goed 
ontvangen door de kijkers in en buiten 
Korea.

De programma’s zijn als volgt: Het hart 
van God, welke de kijkers helpt om hun 
geloof te laten groeien, de voorziening 
van de schepping, welke helpt om Gods 
kracht te voelen, de goddelijke natuur, en 
de onbegrensde liefde die gevonden wordt 
in Zijn werk van schepping; Kracht, 
welke Gods krachtige werken laat zien die 
boven de normale menselijke kennis gaat; 
Hallo, basis Engels, een basis les Engels 
spreken; Nihaoma, een basis Chinese 
les; Manmin verhaal, een toneelstuk 
gebaseerd op de getuigenissen van de 
Manmin leden; Weet u?, welke nieuwe 
liederen van Manmin Praise introduceert 
door verschillende media; en Laat ons 

leren, welke kijkers leert om aanbiddend 
te dansen.

Voordat de nieuwe programma’s werden 
uigezonden, was GCN al geliefd door 
vele kijkers door de vele verschillende 
programma’s zoals Schepping en 
wetenschap, welke de voorziening 
van de schepping en de authenticiteit 
van de Bijbel laten zien door Dr. Lee’s 
boodschappen; WCDN, welke genezingen 
bewijst door Dr. Lee’s gebed, gebaseerd 
op medische data; Herinnering, welke de 
buitenlandse campagnes in herinnering 
brengt door de getuigenisen van werkers 
die betrokken waren; Meditatie, welke 
elke dag een Bijbelvers coördineert en 
mediteert; Boek Aanbeveling, welke Dr. 
Lee’s boeken voorstelt over een passend 
gelovig leven; en Mooie Dans, dans 
programma voor kinderen. 

“Gaat heen in de gehele wereld, 
verkondigt het evangelie aan de ganse 
schepping” (Marcus 16:15).

Sen ior  Pastor  Dr.  Jaerock Lee, 
Oprichter en Bestuurslid van GCN, had 
een visie om de bediening uit te zenden, 

omdat hij dacht dat het een effectieve 
methode is om vele talloze zielen over de 
hele wereld naar de Here te leiden in de 
eindtijd. Terwijl hij ervoor bad, opende hij 
Manmin TV, GCN’s voormalige naam, 
in januari 2000. Manmin TV zendt zijn 
buitenlandse campagnes live uit en heeft 
het werk van God de Schepper, Jezus 
Christus en de Heilige Geest over de hele 
wereld verspreidt.

In 2004, kwamen vele Christelijke 
uitzenders met een visie om het evangelie 
via televisie bediening uit te zenden aan 
alle mensen van alle naties samen, om een 
Wereldwijd Christelijk Netwerk (GCN) 
te organiseren. In oktober 2005, werd de 
eerste uitzending uitgezonden op kanaal 
17 van New York openbare TV. Sindsdien, 
heeft GCN een partnerschap opgebouwd 
met een aantal leidende uitzenders van 
de wereld en zijn de programma’s in 
ongeveer 170 landen uitgezonden door 
openbare TV stations, satelieten, en 
kabel TV. Nu lijden mensen geestelijke 
honger in de eindtijd, maar GCN heeft 
de waarheid blijven verkondigen om 

talloze zielen die onwetend waren over 
de waarheid naar redding te leiden. 
De kijkers hebben hun getuigenissen 
ingestuurd en vele uitzenders hebben de 
sterke invloed van GCN in de levens van 
de kijkers beleden.

Manmin Central Church kreeg onlangs 
een Full HD buiten-uitzendbus die is 
geoptimaliseerd voor de uitzending van 
de kerk. Van 25 maart, is het begonnen 
met het uitzenden van de gemeente 
evenementen voorzien van volle HD 
dienst. Elke aanbiddingsdienst, Daniel 
gebedsdienst, en alle andere gemeente 
evenementen beginnen beschikbaar te 
worden in een vier keer hogere kwaliteit 
dan de Standaard Digitaal.

De volle HD OB vrachtwagen is 
een 16-ton niet-trillende vrachtwagen 
die toegerust is met camera’s, zimizib, 
switcher, en geluidsinstallatie. Het is 
onderverdeeld in een videokamer, een 
audio kamer, een productie kamer, 
en laadruimte, en de uitrusting wordt 
beheerd door GCN werkers, niet door 
uitbesteedde werkers.

GCN verspreidt het goede nieuws in de wereld door 
nieuwe programma’s die uitgegeven zijn in 2018

“We ontvingen een grote zegen terwijl we met GCN werkten!”



De geloofsbelijdenis 

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

Dutch

Gepubliceerd door Manmin Central Gemeente

“[God] Zelf geeft aan alle mensen leven en adem en alle dingen.” (Handelingen 17:25) 
“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” (Handelingen 4:12) 

1. De Manmin Central Church gelooft dat de Bijbel het Woord  
  van Gods adem is dat volmaakt en onberispelijk is. 
2. De Manmin Central Church gelooft in de eenheid en het   
 werk van God de Drie-eenheid: God de Heilige Vader, God  
  de Heilige Zoon en God de Heilige Geest. 
3. De Manmin Central Church gelooft dat wij enkel vergeven   
 zijn van onze zonden, door het verlossende bloed van Jezus   

 Christus. 
4. De Manmin Central Church gelooft in de opstanding en   
 de Hemelvaart van Jezus Christus, Zijn Tweede komst, het   
 Duizendjarige Rijk en de eeuwige Hemel.
5. De leden van de Manmin Central Church belijden elke keer   
 wanneer zij samenkomen hun geloof door “De Apostolische   
 geloofsbelijdenis” en geloven de inhoud van de woorden.
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De verzen hierboven verwijzen naar 
de relatie van christenen en de Here, hun 
Bruidegom. Hoe groot en ontzagwekkend 
is het geheim dat we de wereld achter laten 
en een worden met Jezus Christus net 
zoals een man en een vrouw hun ouders 
verlaten en een vlees vormen worden? 
Hoe kunnen we nu eigenlijk één worden 
met de Here?

1. Ontvang de Heilige Geest door 
Jezus Christus aan te nemen

Mensen die Jezus Christus aannemen 
worden Gods kinderen en wanneer zij 
een worden met Jezus Christus door 
geloof, ontvangen zij de Heilige Geest. 
Johannes 3:6 herinnert ons, “Wat uit het 
vlees geboren is, is vlees, en wat uit de 
Geest geboren is, is geest.” Wanneer de 
Heilige Geest in onze harten komt, wordt 
onze voorheen dode geest opgewekt, geeft 
Hij geboorte aan de geest in ons, en gaan 
we op de Here gelijken. Dan kunnen we 
kinderen van God worden, die Zelf Geest 
is en Hem “Vader” noemen (Romeinen 8:5; 
Galaten 4:6).

Ten eerste  kan het  ha r t  van de 
mens worden verdeeld in het duidelijk 
waaracht ige har t en het duidelijk 
leugenachtige hart; we zullen de eerste 
“een wit hart” noemen en de laatste “een 
zwart hart.” Toen God in de neusgaten 
van de eerste mens de levensadem 
blies, werd de mens een levend wezen. 
God onderwees hem enkel de waarheid 
en plantte waarheid in zijn hart. Na 

verloop van tijd, zondigde Adam door 
ongehoorzaamheid, omdat hij faalde aan 
het onderhouden van het Woord van God, 
die hem had verteld om niet te eten van de 
boom van kennis van goed en kwaad. Zijn 
communicatie met God was afgescheiden 
en zonde en onwaarheid kwamen in hem.

Toen werd er een ander soort hart, het 
geweten, gevormd. Het geweten ontstond 
toen de natuur die van de ouders geërfd is, 
vermengd met een grote verscheidenheid 
aan informatie die verkregen wordt door 
wat hij zag en hoorde. En hij schept en 
bezit zijn eigen standaards van waarden 
en oordeel zijn vermengd zijn met zowel 
waarheid als leugen, en dit is het geweten. 
Van de drie besproken soorten harten – 
het waarachtige hart, het leugenachtige 
hart en het geweten – is het oprechte hart 
dat God in de mens heeft geplant bijna 
uitgeput en wordt het geweten van mensen 
in onze eigen tijd steeds kwader. 

2. De Heilige Geest laat het zaad 
des levens opkomen en wekt de dode 
geest op

Toen God in de neusgaten van de eerste 
mens, Adam, blies en Zijn levensadem 
schiep, werd de mens een levend wezen. 
Maar toen hij een zondaar werd door 
ongehoorzaam te zijn, werd bijna al zijn 
levensadem weggenomen en bleef er 
slechts een spoor achter; het spoor van het 
zaad des levens. Door de zonde van Adam, 
werd de communicatie van de mensheid 
met God verbroken, en kwamen leugens 
in het hart van de mens en werd het zaad 
des levens geleidelijk aan bedekt. Het zaad 
des levens werd inactief, de reikwijdte van 
haar activiteiten kromp in toenemende 
mate, en werd alsof het gestorven was.

De staat waarin de communicatie met 
God, die Geest is, werd verbroken, en het 
zaad des levens stierf en inactief werd, 
en omdat het bedekt is met leugen, wordt 
ernaar verwezen als “de dood van de 
geest van de mens.” Maar het betekent 
niet dat de geest volledig dood is, maar 
het betekent dat het gestopt is met werken 
en wacht tot het tot leven is gekomen. Dit 
is hetzelfde als hoe een plant, zelfs als hij 
schijnbaar dood lijkt te zijn, kan ontluiken 
en uiteindelijk kan groeien zolang er nog 
leven is.

Wanneer wordt de dode geest van de 
mens opgewekt? Wanneer een persoon 
het evangelie preekt, zal het licht van 
God en het licht van waarheid op zijn 
hart schijnen. In die tijd aanvaardt het 
waarachtige en goede hart dat nog in hem 

is, het licht en ontvangt Jezus Christus als 
zijn Redder. Dan stuurt God de Heilige 
Geest naar zijn hart en de Heilige Geest 
laat het zaad des levens uitbloeien in het 
hart van de persoon en nu wordt het actief 
gemaakt.

De communicatie met God begint en 
hij wordt opnieuw voorzien van de kennis 
van de waarheid. Zijn hart welke gevuld 
is geweest met zulke leugens als haat 
en arrogantie wordt vervuld met zo’n 
waarheden als liefde.

3. De Heilige Geest geeft geboorte 
aan de geest in ons

Het meest essentiële element in de 
geboorte van de Heilige Geest in ons, 
is het gebed. Tot de mate dat we ernstig 
bidden, zullen we van boven genade 
en kracht ontvangen om de leugens te 
ontkrachten. Ongeacht hoe ernstig we 
bidden, ons gebed zal nutteloos zijn als we 
niet onze eigen gedachten en denkkaders 
vernietigen. 

De Heilige Geest zal heersen over 
het waarachtige hart en zorgt ervoor 
dat we leven in het najagen van de 
verlangens van de Heilige Geest. Satan, 
zal heersen over ons leugenachtige hart 
door onze gedachten. Wanneer er veel 
leugen is, zullen we in onze gedachten 
beïnvloed worden door satan, en dit zal 
ervoor zorgen dat we zullen leven in de 
verlangens van het vlees en brengt ons 
naar het pad van vernietiging.

Ongeacht hoeveel waarheid de persoon 
hoort en hoe ernstig hij bidt, zonder het 
verwerpen van de vleselijke gedachten 
en speculaties, zal hij niet in staat zijn om 
te leven naar de begeerte van de Heilige 
Geest (2 Korintiërs 10:5). Zijn hart zal leeg 
voelen en in conflict zijn, en de persoon 
zal niet in staat zijn om duidelijke en 
opmerkelijke ervaringen van Gods werken 
te hebben.

Zelfs als hij het leugenachtige hart van 
binnenuit heeft verworpen, zal dat niet 
het einde van zijn beproevingen zijn; 
hij zal moeten werken om het kwaad te 
ontdekken en te verwijderen – de zondige 
eigenschappen die diep in zijn natuur 
verborgen zijn – vanuit zijn geweten. 
Geweten (dat eerder was uitgewerkt) zal 
nu de aard van de persoon vormen en 
dit is het hart van grote diepten waarvan 
de persoon zelf niet op de hoogte is. 
Onwaarheden in iemands aard zijn 
niet in overeenstemming met God’s 
gerechtigheid, maar lijken correct en 
gepast in zijn ogen, en om deze reden is 

het niet eenvoudig om ze zelf te ontdekken 
en weg te gooien.

Door elk persoon toe te staan om de 
leugens in zijn natuur te ontdekken door 
beproevingen, kneed God hem tot Zijn 
heilige vaten. Wanneer u uzelf ontdekt 
door Zijn Woord in de inspiratie van de 
Heilige Geest, zult u des te sneller in 
staat zijn om de leugens van uw natuur te 
verwerpen.

Wanneer u denkt dat Gods Woord alleen 
maar van toepassing is voor anderen en u 
faalt om uzelf te ontdekken in het Woord, 
zal de groei van uw geloof langzamer 
worden. Echter, wanneer u de leugens in 
uw natuur ontdekt en ze verwijdert, zult 
u worden veranderd naar een geestelijk 
mens, die geheiligd wordt.

4. Wanneer we één worden met de 
Here

Wanneer de Heilige Geest geboorte 
geeft aan de geest in ons, en we alle 
leugens verwijderen die in conflict zijn 
met de waarheid, onze eigen gerechtigheid 
afbreken en het waarachtige hart bereiken, 
zullen we een worden met de Here.

Vanuit 1 Johannes 2:12 gelijken de 
niveaus van volwassenheid van geloof – 
het proces waarin een persoon een wordt 
met de Here – op de groei van een mens. 
Het niveau van geloof waarbij een persoon 
Jezus Christus aannam, de Heilige Geest 
ontving, en redding verkreeg, verwijzen 
naar “het geloof van kleine kinderen.” 
Het niveau van geloof waarbij iemand 
streeft om te wandelen door de waarheid 
wordt naar verwezen als “het geloof van 
kinderen”, terwijl het niveau van geloof 
waarbij men leeft door Gods Woord 
verwijst naar “het geloof van jonge 
mannen.” Wanneer het geloof zelfs nog 
verder groeit en de volle mate van geloof 
bevat, zal het “het geloof van vaders” zijn.

Wanneer we het niveau van geloof 
van vaders binnengaan en volkomen 
één worden met de Here, zullen we alles 
ontvangen wat we Hem vragen in gebed, 
omdat “ons hart ons niet veroordeelt” 
en wij dus “vrijmoedigheid hebben voor 
God” (1 Johannes 3:21-22).

Geliefde broeders en zusters in Christus, 
ik bid in de naam van de Here dat u de 
Heilige Geest ijverig geboorte laat geven 
aan de geest in u en volkomen een wordt 
met de Here, zodat u een gezegend leven 
in deze wereld zult leiden alsook in het 
Nieuwe Jeruzalem, de meest glorieuze 
verblijfplaats in de Hemel.

●●●

Het geheimenis is groot

“Daarom zal een man [zijn] 
vader en [zijn] moeder verlaten 

en zijn vrouw aanhangen, en die 
twee zullen tot één vlees zijn. 
Dit geheimenis is groot, doch 

ik spreek met het oog op 
Christus en [op] de gemeente” 

(Efeziërs 5:31-32). 

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee
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Vertrouwen en liefde God verdient onze liefde die zelfs gegeven wordt met ons leven en ons 
volmaakte vertrouwen. Wat voor soort vertrouwen en liefde heeft u in God? 
Laat ons eens dieper kijken naar de geheimenissen om volmaakt 
vertrouwen en liefde voor God, de Here, en de Heilige Geest te bereiken,

Romeinen 8:7 zegt, “Daarom dat de gezindheid van het vlees 
vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de 
wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet.” Waar verwijst “de 
gezindheid van het vlees” naar? 

“De gezindheid van het vlees” is de leugen die vanuit het hart 
komt door het werk van de ziel. Het wekt lust op in het hart 
en het verhindert mensen van het ontwikkelen van geestelijk 
geloof dat God behaagt. Wanneer iemand deze gezindheid 
van het vlees heeft, oordelen zij alles naar hun eigen standaard 
en ze denken aan het najagen van persoonlijk belang. In deze 
gezindheid, bekritiseren mensen iets dat goed is, en denken 
bij vergissing dat goedheid slecht is, en leven slechts zonder te 
weten dat ze het verkeerd hebben.

Laten we zeggen dat u een persoon tegenkwam die u leuk 
vond, maar hij groette u niet terug en maakte een vreemd 
gezicht hoewel u hem begroette. Dan denkt u misschien, 
“Heb ik iets verkeerd gedaan tegen hem? Ik dacht dat hij 
vriendelijk was, maar hij is toch maar onbeleefd!” U verandert 
uw gedachten in een ogenblik. U kijkt niet naar zijn situatie en 
oordeelt hem op basis van uw listige en veranderlijke hart.

2 Samuël hoofdstuk 6 beschrijft koning David die zich 
verblijdde over de ark van God, toen deze terug naar Jeruzalem 
werd gebracht. Hij danste vreugdevol en prees God. Dit 
ziende, verachtte zijn vrouw, Mikal hem en dacht dat hij zich 
onwaardig gedroeg. Ze oordeelde hem vanuit haar slechtheid 
en arrogante gedachten ondanks dat zijn daden behoorden tot 
de goedheid in de ogen van God.

In Lucas 13, was er een vrouw die gedurende achttien jaren 
een ziekte had die veroorzaakt werd door een boze geest. 
Ze ging gebogen en kon niet rechtop staan. Jezus legde Zijn 
handen op haar, en onmiddellijk ging ze rechtop staan en begon 
God te verheerlijken.

Maar de ambtenaar van de synagoge was verontwaardigd 
omdat Jezus haar tijdens de sabbat had genezen en begon de 
mensen te vertellen dat de genezing tijdens werkdagen moest 
gebeuren en niet op de sabbat. Het maakte hem niets uit dat 
de kracht van God werd gezien, en dat degenen die ellendig 
leefden de liefde van God ervoeren. Omdat hij geen liefde en 
geen goedheid had, oordeelde hij in zijn zelf gerechtigheid en 
denkkaders en bleef bij wat hij had gezegd over de wil van 
God.

Wanneer iemand leugenachtige houdingen heeft zoals 
haat, jaloezie, en hebzucht of eigen-gerechtigheid en 
eigen denkkaders heeft, worden de vleselijke gedachten 
teruggevonden. Ze kunnen iets goeds als kwaad beschouwen. 
Dus, we zouden de vleselijke gedachten die vijandig tegen 
God zijn moeten ontwortelen. Wanneer u iets goed niet ziet 
als goedheid, dan is het uw slechtheid. U zou het snel moeten 
verwerpen en proberen om geestelijke gedachten te hebben in 
elke zaak. Zoals 1 Korintiërs 2:13 zegt, “Hiervan spreken wij 
dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar 
door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het 
geestelijke vergelijken.” Alleen wanneer u geestelijke gedachten 
heeft, kunt u God, die Geest is, begrijpen en vertrouwen.

In Matteüs 15, vroeg een heidense vrouw aan Jezus om 
een onreine geest uit haar dochter te verdrijven. Hij zei toen, 
“Laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet 
goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor 
te werpen.” In plaats van zich gekwetst te voelen, vernederde 
ze zichzelf en zei, “Zeker, Here, ook de honden eten immers 
van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen.”

Jezus prees deze nederige belijdenis die ze maakte en 
antwoordde onmiddellijk haar smeekbede. Als zij zich aan 
haar trots had vastgehouden, dan had ze zichzelf gekwetst 
gevoeld, de moed verloren en opgegeven. De vrouw had 
echter geloof genoeg om het antwoord te ontvangen. Daarom 
zouden we onveranderlijk moeten vasthouden aan Hem met 
een belijdenis van goedheid.

Jezus kende haar geloof, dus Hij gaf haar de gelegenheid 
om de mate van gerechtigheid te vervullen om het antwoord 
te verkijgen door haar haar geloof tot het einde te laten zien. 

Hij wilde ook haar nederige belijdenis ontlokken om te laten 
zien wat waar geloof is aan hen die gemakkelijk de moed 
verliezen, God de schuld geven en veranderen wanneer het 
antwoord niet lijkt te komen.

Degenen die alles in goedheid onderscheiden vertrouwen 
Jezus’ goedheid en liefde, zodat ze overdenken waarom 
Jezus dit zo deed. Nadat u de Here aanneemt en de Heilige 
Geest ontvangt, zult u in staat zijn om geleid te worden 
door de Geest en daarbij alles in goedheid onderscheiden 
tot de mate dat u meer slechte en vleselijke gedachten hebt 
verworpen.

Wanneer u echter slechte gedachten, leugens heeft en 
verbonden bent met de wereld, kan de Helper, de Geest niet 
werken. Wanneer u de vleselijke gedachten vernietigt, de 
hulp van de Heilige Geest ontvangt en in goedheid denkt, 
zult u de diepgaande wil van God beseffen. Wanneer u er 
meer over beseft, zal ook uw vertrouwen dieper worden.

Petrus, een discipel van Jezus, vertrouwde Jezus en 
hield van Hem tijdens Zijn openbare bediening, maar na 
de kruisiging, werd zijn liefde zelfs nog dieper. Zijn Rabbi, 
Jezus, die hij zo liefhad, de goede en kostbare Zoon van God 
werd ellendig gekruisigd voor zijn ogen. Hij verloochende 
Hem echter, in plaats van Hem te beschermen en vloekte 
zelfs tegen Hem. 

Niettemin, keek Jezus hem in stilte aan zonder hem te 
bestraffen en nam het lijden van de kruisiging. Nadat hij 
getuige was van het lijden van Jezus, die voor hem stierf, nam 
zijn liefde alleen maar toe en werd dieper. Terwijl de liefde 

toenam, nam ook de mate van zijn vertrouwen in Hem toe.
Hij was al eerder bang geweest voor een dienstmeisje, 

maar na de opstanding van de Heer predikte hij het evangelie 
zelfs toen hij omringd werd door mensen met moorddadige 
blikken op hun gezicht. Zelfs toen hij ondersteboven werd 
gekruisigd, schudde zijn vertrouwen helemaal niet. Hij 
kon glorieus gemarteld worden in vurige liefde en sterk 
vertrouwen.

Laat ons verenigd worden met echt vertrouwen en liefde 
op de aarde en troost en liefde geven aan God in het Nieuwe 
Jeruzalem.

U zou de vleselijke gedachten 
die vijandig tegen God zijn 

moeten verwerpen

U zou Gods goede wil moeten 
begrijpen door te luisteren 
naar wat de Heilige Geest 

zegt en Zijn leiding ontvangen

Vertrouwen neemt toe 
wanneer liefde toeneemt
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In 2003, toen ik nog in rouw was na 
het overlijden van mijn man, kwam 
er een andere schaduw van dood over 
mijn huis; ik bleek AIDS te hebben, 
wat ongeneselijk is.

Ik nam regelmat ig medicijnen 
die grat is verkr ijgbaar waren in 
het AIDS zorgcenter, maar er was 
geen verbetering. Ik had ernstige 
hoofdpijnen en maagpijnen, en verloor 
mijn smaak en gewicht. Ik leed onder 
de ziekte, maar wat mij nog meer 
stress gaf, waren mijn kinderen.

Ik kon niet goed voor ze zorgen 

en moest afhangen van de hulp van 
anderen om dat te doen. En ik wist dat 
ik snel zou sterven. Wanneer ik mij 
voorstelde dat mijn kinderen zouden 
moeten leven zonder ouders, was 
mijn hart gebroken. In April 2016, 
was zowel mijn lichaam als mijn 
geest uitgeput. Ik had zelfs geen hoop 
meer om te leven. Toen leidde mijn 
buurvrouw Nguvu Bernadette mij naar 
de Kinshasa Manmin gemeente.

Ik luisterde naar het evangelie en 
nam Jezus aan als mijn Redder. Door 
de boodschappen van Senior Pastor 

Dr. Lee, veranderde mijn leven dat vol 
van zorgen was volkomen.

Toen ik luisterde naar de Senior 
Pastor die zei dat voor God niets 
onmogelijk is, en ik vele mensen 
genezen zag worden van ongeneselijke 
en terminale ziekten, wilde ik ook 
genezing ontvangen. Ik kreeg hoop om 
te leven. Ik bekeerde mij ook in tranen 
van mijn verleden zonden elke dag om 
genezing te ontvangen nadat ik hoorde 
dat ziekten voortkomen uit zonden 
(Exodus 15:26).

In november 2017, vierde de kerk 

haar 10de jubileum en werd er een 
zakdoek genezingsdienst gehouden 
met Rev.  Heesun Lee,  Man min 
Wereld leidende Voorganger als 
spreekster. Toen ze de zakdoek van 
kracht op mij legde waarover Senior 
Pastor Dr. Jaerock Lee gebeden had, 
werd mijn hele lichaam warm met het 
vuur van de Heilige Geest en gingen 
de ernstige hoofdpijnen en andere 
pijnen weg (Handelingen 19:11-12). 
Halleluja!

Ik kreeg vrede in mijn denken, welke 
ik nooit eerder had ervaren. Ik was 
verzekerd van mijn genezing. Toen 
verdwenen ook alle symptomen die 
ik had volkomen. Ik leef een gezond 
leven, wat ik mij in het verleden nooit 
had kunnen voorstellen.

Terwijl ik de Here dien en mijn 
gehele leven toewijd aan Hem door 
gebed, voel ik alsof het woord “geluk” 
voor mij bestaat. Ik geef alle dank en 
glorie aan de God van liefde die mij 
toestond om de Here te ontmoeten en 
mij genezen heeft van AIDS. Ik geef 
ook mijn dank aan de Senior Pastor die 
zijn kracht in de zakdoek plaatste.

Ik had tijdens mijn schooltijd een heel goed 
gezichtsvermogen. Het was altijd 2.0/1.5 wanneer 
het getest werd, en ik was er heel trots op. Toen 
ik begon met werken, moest ik veel zakenreizen 
ondernemen, voelde ik mij snel moe en had vaak 
hoofdpijn. Ik masseerde vaak mijn hoofd en 
schouders terwijl ik reed. 

In 2014,  t ijdens mijn regul iere medische 
onderzoek lieten de resultaten zien wat de reden 
van mijn vermoeidheid en hoofdpijnen waren; het 
was mijn gezichtsvermogen, welke 1.2/06 waren 
geworden. Ik had vele getuigenissen gehoord van 
de gemeenteleden die genezen waren van slecht 
gezichtsvermogen, dus ik verlangde er ook naar 
om genezing te ontvangen. Ik ontving het gebed 
van de Senior Pastor voor zieken door geloof, 
tijdens elke aanbiddingsdienst.

In 2016, had ik opnieuw een medische controle. 
Mijn gezichtsvermogen liet verbetering zien aan 
mijn rechter oog, het was nu 1.2/09. Ik keek terug 
op mijn verleden en besefte dat ik geen hoofdpijn 
meer had en mij beter voelde dan daarvoor. 
Ik kreeg nog meer verlangen naar een beter 
gezichtsvermogen.

In maar t 2018, leek de maan waar ik naar 
keek duidelijker en dichterbij. Ik dacht dat mijn 
gezichtsvermogen verbeterd kon zijn. Ik ging 
opgewonden naar een nieuwe medische controle. 
Het was nu in beide ogen 1.5/1.5. Halleluja!

Ik werd naar de Manmin Centrale gemeente 
geleid in 1996 door mijn grootmoeder. Ik begon 
een ijverig christelijk leven te leiden in 2002. Van 
januari 2004, begon ik te werken als een verkoper 
van verzekeringen. Ik wilde de financiële zegen 
ontvangen en daarmee God verheerlijken en werd 
de bron van kracht voor de herder. Ik hield mij 
vast aan het Schriftgedeelte dat zegt, “Wat een 
mens zaait, zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7) en 
besloot om mijn ontslagvergoeding aan God te 
geven.

In mei 2004, kreeg ik de gelegenheid om offers 
te geven voor de bloemen decoraties op het 
altaar tijdens een speciale opwekkingsdienst. 
Mijn broer, Diaken Jongwook Ham en ik waren 
zo gelukkig om de bloemen te zien, terwijl we 
vrijwilligers waren om degenen in rolstoelen te 
helpen. In mei 2008, verkocht ik mijn auto en gaf 
het geld aan mijn toewijdingsdienst. God zegende 
mij om voorspoedig te zijn in werkzaamheden. In 
juli kon ik 12 honderd dollars aan tiende geven.

2 Korintiërs 9:7 zegt, “En ieder doe, naardat 
hij zich in zijn har t heeft voorgenomen, niet 
met tegenzin of gedwongen, want God heeft de 
blijmoedige gever lief.” Terwijl mijn vrouw en 
ik offers gaven met onze harten, leidde God ons 
naar de weg van zegen en bleef ik promoties 
krijgen op mijn werk. Ik ben nu de directeur. Ik 
geef alle dank en glorie aan God.

Diaken Jinwook Ham, 
39 jaar, Deelgemeente 16, 

Manmin Centrale Gemeente

Resultaten van oogtest

▲ Voor het gebed: 1.2/06

▲ Na het gebed: 1.5/1.5

“Mijn gezichtsvermogen verbeterde 
naar 1.5/1.5 in beide ogen!”

“Ik werd genezen van AIDS 
door de kracht van God!”

Zuster Ngunza Izeko Celestine, 
59 jaar, Kinshasa Manmin Gemeente, DR Congo


