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“De sleutels tot zegen staan in de Bijbel!”
De 18de Bijbelkennis test werd gehouden door de zending van mannen

Na de zondagavond dienst op 16 september 2018, 
werd de 18de Bijbelkennis test gehouden in de 
centrale gemeente en via het Internet uitgezonden. 

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee heeft het Woord 
benadr uk t en gebeden voor hei l ig ing zoals 
geschreven staat in 1 Timoteüs 4:5, “…want het 
is geheiligd door het woord van God en door 
het gebed.” Hij spoorde ons aan om onszelf te 
wapenen met het Woord door een hoofdstuk en 
een vers van de Bijbel te lezen en te leren per dag, 
alsook het bestuderen van een serie preken zoals 
“Het hoofdstuk van de liefde”, “De zaligspreking”, 
en “De negen vruchten van de Heilige Geest” 
om volledig geheiligd te worden en op God te 
gelijken, welke de kern van een gelovig leven is. 
Met als doel om de leden te bemoedigen, werden 
de wekelijkse verzen opgenomen in de wekelijkse 
bulletin van de gemeente en de Zendingsafdeling 
van mannen begon een jaarlijkse Bijbelkennis test 
te houden.

Tweeënnegentig deelnemers (70 van de centrale 
gemeente en 22 van de branche gemeenten) haalden 
de finale door de eerste en tweede voorrondes 
die gehouden werden op 26 augustus 2018. De 
testitems kwamen van de verzen uit de wekelijkse 
bulletins van de kerk van een volledig jaar (van 
augustus 2017 tot juli 2018). Er waren verschillende 
types van vragen, inclusief sommige die toegepast 
konden worden op hun dagelijkse leven. Ze hadden 
ook popquiz-tijd en loterijtijd voor het publiek.

Broeder Juel Park kwam drie jaar na elkaar in 
de finale met zijn vader, Pastor Heunghyoung Park 
(Daejeon). Hij zei, “Ik begon de Bijbel verzen uit 
het hoofd te leren toen ik zes was. Mijn aandacht 
werd get rokken wanneer ik sommige verzen 
hoorde die ik uit het hoofd had geleerd, terwijl ik 
naar de boodschap luisterde tijdens de diensten. 
Het is voordelig voor zowel mijn geest als mijn 
studie. Ik ontwikkelde mijn herinnering hierdoor. 
Ik stond vorig semester op de eerste plaats op 

schoolniveau. Ik was zo blij.”
Senior Diacones Byunghee Jeon ging naar 

de f inale met haar zoon, broeder Seokki Cho 
en dochter, Pastor Minkyung Cho en zei, “Ik 
probeerde alleen maar te ontdekken hoe ik de Here 
kon behagen, dus ik deed het. Het was zo’n eer 
om daar op de finale te zijn en het was allemaal 
de genade van God. Ik ben zo ontzagwekkend 
gezegend door het leren van de verzen en voel me 
zo goed wanneer ze in mijn gedachten komen in 
mijn dagelijkse leven.

De grote prijs ging naar Pastor Hyunju Kim. 

Ze kreeg een gedenkplaat en een ticket naar de 
pelgrimstocht. De gouden prijs ging naar diaken 
Sangkyun Kim (Kanaän Zending), de zilveren 
naar diaken Kehyun Ahan en Pastor Heungyoung 
Park (Daejeon), en de bronzen naar Pastor Namsuk 
Heo (Daejeon), diacones Seungju Lee (Kanaän 
Zending), Senior diacones Sunyoung Kim (Masan). 
Ze kregen ieder een gedenkplaat en een geldprijs. 
Ook alle andere deelnemers die naar de f inale 
gingen kregen een bemoedigingsprijs en ook een 
geldprijs. De andere deelnemers ontvingen de 
deelname prijs. 

Va n  4  t o t  5  s e p t e m b e r 
2018 werd de Indochinese 
voorganger s’  sem i na r ie 
gehouden voor ongeveer 
honderd voorgangers van 
Thailand, Myanmar, Laos, 

en Vietnam in de Mae Sai 
Gemeente (Pastor Kun Jaeyot) 

in het Mae Sai gebied vlakbij de grens tussen 
Thailand en Myanmar.

Pastor Jaewon Lee (Chiang Rai Manmin 
Gemeente) preek te over de t itels “Gods 
menselijke ontwikkeling,” “De reden waarom 
God de boom van kennis van goed en kwaad 
plaatste”, en “Waarom Jezus onze enige 
Redder is?” De boodschappen waren gebaseerd 
op de boodschappenseries van Senior Pastor 
Dr. Jaerock Lee, “De boodschap van het kruis” 
en “Geest, ziel en lichaam.” De aanwezigen 
drukten hun dankbaarheid uit aan Dr. Lee, die 

de voorziening van het kruis en de liefde van 
God door de duidelijke uitleg van de Bijbel, 
door de inspiratie van de Heilige Geest gaf.

De voorgangers die aanwezig waren beseften 
God s  ont z ag wek ke nde  voor z ie n i ng  e n 
geheimenis in Zijn schepping en de menselijke 
ontwikkeling, en de geestelijke betekenissen 
in de voorziening van het kruis. Ze waren 
ook verenigd met de Heil ige Geest door 
getuigenissen, lofprijs, en gebedsdiensten.

Indochinese Voorgangers’ Seminarie
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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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Ondanks dat vele mensen belijden dat 
ze Jezus Christus hebben aangenomen en 
hun geloof in God hebben, hebben ze niet 
noodzakelijk de zekerheid van redding. 
Met de geestelijke dialoog tussen Jezus 
en Nikodemus, als onze gids, zal deze 
uitgave van de Manmin Nieuwsbrief 
dieper ingaan op de betekenis van 
“geboren worden in water en in de 
Heilige Geest” en de weg naar volmaakte 
redding.

1. De geestelijke dialoog tussen 
Jezus en Nikodemus  

Nikodemus was een Joodse ambtenaar, 
een leraar, en een van de farizeeërs die 
heel goed de Wet kende.

Tijdens Jezus’ tijd, waren de farizeeërs 
“heilig” aan de buitenkant, zonder de Wet 
met het hart te bewaren; ze twijfelden 
niet alleen aan Jezus’ leerstellingen, 
maar verspreidden ook de beweging om 
Hem te doden. In tegenstelling tot de 
farizeeërs, was Nikodemus echter wel 
dorstig naar de waarheid en terwijl hij de 
waarheid bezat, ging hij op een avond op 
bezoek bij Jezus.

Nikodemus beleed schaamteloos aan 
Jezus, “Rabbi, wij weten, dat Gij van God 
gekomen zijt als leraar; want niemand 
kan die tekenen doen, welke Gij doet, 
tenzij God met Hem is.” Proevende de 
dorst in Nikodemus zijn hart, antwoordde 
Jezus, “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
tenzij iemand wederom geboren wordt, 
kan hij het Koninkrijk Gods niet zien,” 
en voorzag hem van geestelijk onderwijs.

Bij het horen ervan, kon Nikodemus 
echter niet begrijpen hoe een volwassen 

man, lang nadat hij was geboren, 
opnieuw kon worden geboren. Zoals 
1 Korintiërs 4:20 ons herinnert, zijn 
we alleen in staat om de omvang van 
de geestelijke geheimen te begrijpen 
wanneer iemand Gods kracht ontvangt 
in de inspiratie van de Heilige Geest. 
Zonder Jezus’ geestelijk onderwijs te 
begrijpen, vroeg Nikodemus, “Hoe kan 
een mens geboren worden, als hij oud 
is? Kan hij dan voor de tweede maal 
in de moederschoot ingaan en geboren 
worden?”

Als antwoord vertelt Jezus hem, 
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij 
iemand geboren wordt uit water en 
Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet 
binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, 
is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is 
geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd 
heb: Gijlieden moet wederom geboren 
worden.” Voor een persoon om de Hemel 
binnen te kunnen gaan, zegt Jezus, dat de 
onzichtbare geest moet wederom geboren 
worden.

Adam, de voorvader van de mensheid, 
was geschapen als een levend wezen, 
maar mede door zijn zonde, stierf zijn 
geest. Van toen af aan, werden al Adam’s 
nakomelingen geboren met hun dode 
geest en omdat zij vleselijke wezens 
waren geworden, waren zij niet in staat 
om de Hemel binnen te gaan.

De enige manier om dit te corrigeren 
en af te wenden – om te voorkomen dat 
iemand naar de hel gaat – is om geboren 
te worden in water en de Heilige Geest. 
Jezus zei tegen Nikodemus, “De wind 
blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar 
hij komt of waar hij heengaat; zó is 
een ieder, die uit de Geest geboren is.” 
Net zoals de wind onzichtbaar is en 
de richting niet kan worden voorspelt, 
kunnen we de aangelegenheden van 
de geestelijke wereld alleen door Gods 
werken en de kracht van de Heilige Geest 
peilen en ervaren.

Na deze ontmoeting met Jezus zien we 
dat Nikodemus Jezus verdedigd, wanneer 
de farizeeërs Hem bekritiseren (Johannes 
7:50-51), en nadat Jezus gestorven 
was aan het kruis, kwam hij met “een 
mengsel van mire en aloe, ongeveer 
honderd pond” (Johannes 19:39). Vanuit 
deze daden weten we dat Nikodemus 

redding ontving.

2. De geestelijke betekenis van 
“geboren worden uit water”

Johannes 4:14 zegt ,  “Maar wie 
gedronken heeft van het water, dat Ik 
hem zal geven, zal geen dorst krijgen 
in eeuwigheid, maar het water, dat Ik 
hem zal geven, zal in hem worden tot 
een fontein van water, dat springt ten 
eeuwigen leven.” Het “water” hier is 
gelijk aan “een bron van water, dat 
springt ten eeuwige leven” die Jezus ook 
aan ons geeft. 

Wat dan is het eeuwige water dat Jezus 
ons geeft “een fontein van levend water 
dat opspringt ten eeuwige leven”? We 
weten dat zonder het eten van het vlees 
en het drinken van het bloed van Jezus, 
de Zoon des mensen, er geen leven in ons 
is (Johannes 6:53).

Johannes 6:54 zegt, “Wie mijn vlees 
eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig 
leven en Ik zal hem opwekken ten 
jongsten dage.” Het vlees van de Zoon 
des mensen eten is om Gods Woord 
tot brood te maken en het bloed van de 
Zoon des mensen te drinken is om Gods 
Woord in de praktijk te brengen. Het 
vlees eten en het bloed drinken van de 
Zoon des mensen – Gods Woord zelf 
– is het water dat de mens voorziet van 
eeuwig leven.

Net zoals het water onzuiverheden 
reinigt en leven geeft aan alle levende 
dingen, reinigt in geestelijke termen 
“water” – Gods Woord – ons van de 
zonden en slechtheid in onze harten 
en helpt ons om het eeuwige leven 
te bezitten. Wanneer Gods Woord in 
onze harten komt en ons reinigt, zullen 
we afrekenen met zondige en slechte 
elementen zoals na-ijver, jaloezie, haat 
en opvliegendheid, wederom geboren 
worden, en redding ontvangen (1 Petrus 
3:21). Daarom, wanneer we brood maken 
en leven door Gods Woord, welke 
dient om ons te reiningen van zonden, 
zullen wij geleidelijk aan geheiligd en 
rechtvaardig worden, en dat zal dan weer 
dienen als bewijs van onze redding.

3. De geestelijke betekenis van 
“Wederom geboren worden in de 
Heilige Geest”

God heeft Zijn geredde kinderen de 

Heilige Geest gegeven (Johannes 15:26; 
Handeling 2:38) en de Heilige Geest helpt 
hen om geloof te bezitten en wekt hun 
geesten op die dood waren.

1 Johannes 5:5-8 herinnert ons, “Wie 
is het, die de wereld overwint, dan wie 
gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? 
Dit is Hij, die gekomen is door water en 
bloed, Jezus Christus, niet slechts met 
water, maar met het water en met het 
bloed. En de Geest is het, die getuigt, 
omdat de Geest de waarheid is. Want 
drie zijn er, die getuigen: de Geest en 
het water en het bloed, en de drie zijn tot 
één.”

De uitdrukking “degene die kwam met 
water en bloed” betekent het vergieten 
van bloed en de dood van Jezus, het 
Woord dat vlees werd. Toen Jezus aan het 
kruis stierf, ontvingen we redding door 
Zijn bloed. Daarom is, “degene die kwam 
met water en bloed” Jezus Christus en 
de Heilige Geest die naar ons gezonden 
werd na Zijn hemelvaart, helpt ons in dat 
feit te geloven. 

Het Schriftgedeelte vertelt ons ook 
dat degene die gelooft dat Jezus de 
Zoon van God is “de wereld overwint” 
en dit  verwijst  naar hoe we niet 
besmeurd worden met onwaarheid, 
door te vechten en de lusten van deze 
wereld te overwinnen. De Heilige 
Geest helpt ons niet alleen met alle 
zekerheid in de Here, maar door de 
overtuiging van de wereld van zonde 
en gerechtigheid en oordeel, zal Hij ons 
de kracht ook geven om de wereld en 
zijn wegen te overwinnen.

Als we ons eenmaal de aard van 
de zonde realiseren, begrijpen hoe 
belangrijk het is om gerechtigheid te 
bereiken en te geloven in het oordeel dat 
zal plaatsvinden, zullen we gedwongen 
worden om volgens de verlangens van de 
Heilige Geest te leven. Door de zonden 
en de vormen van slechtheid elke dag uit 
onze harten te verwerpen, zullen onze 
harten veranderen en zich vullen met de 
waarheid.

Geliefde broeders en zusters in 
Christus, alleen wanneer we geboren 
worden uit water en de Geest en de 
Geest geboorte geeft aan de geest in 
u, kunt u het koninkrijk van de hemel 
binnengaan.

●●●

Redding alleen gegeven aan degenen 
die geboren zijn in water en de Geest

“Jezus zei: ‘Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u, tenzij iemand wederom 

geboren wordt, kan hij het 
Koninkrijk Gods niet zien’” 

(Johannes 3:3).

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee
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Ik werd geboren in een christelijk gezin en 
ging naar de kerk, maar ik leidde geen gepast 
gelovig leven.  Ik t rouwde met mijn man in 
2006. Hij was een christen, en ik vernieuwde 
mijn interesse in leven als een gelovige en las 
de Bijbel. Ik las ook Dr. Jaerock Lee’s boeken 
De Boodschap van het Kruis en De Hemel , 
welke mijn moeder aan mijn had gegeven. Ik 
werd rijkelijk gezegend door de boeken en na 
het lezen, luisterde ik vaak naar zijn preken op 
de website van de gemeente.

In 2011,  heb ik zel fs  een GCN ontvanger 
geïnstalleerd thuis en werd ik elke dag voorzien 
van geestelijke bronnen door de verschillende 
programma’s. Mijn man en ik begonnen ook 
naar de zondagavond diensten te gaan bij de 
Nagoya Manmin Gemeente. In die t ijd leed 
mijn man aan emotionele nood, maar hij werd 
ervan bevrijd na het ontvangen van het gebed 
van de Senior Pastor voor de zieken. Ik voelde 
me ook blij omdat ik door de boodschappen de 
kwade eigenschappen die ik in mijn har t had 
opgestapeld weg kon gooien en dichter tot God 
kon komen. We waren zo dankbaar.

Maar na verloop van tijd werd mijn gelovig 
l eve n  s l e ch t s  e e n  r ou t i ne  e n  m ijn  ge lo of 
werd lauw.  Op 27 mei  2018,  voelde i k  een 
koude en pijn en had de symptomen van een 
bla asont s tek i ng.  I k  had voorheen ook een 

b l a a son t s t ek i ng  geh a d ,  m a a r  we rd  e r va n 
genezen door het gebed van de Senior Pastor. 
Maar deze keer werd het niet beter. Toen het 
ernstiger werd, moest ik elke der tig minuten 
in een uur naar het toilet. In die tijd hoorde 
ik dat de regist rat ie van Manmin Summer 
R e t r e a t  2 018  vo o r  d e  l e d e n  u i t  a n d e r e 
landen op 17 juni zou plaatsvinden, 
Ik registeerde me en begon me te 
bekeren van mijn lauwe geloof. Ik 
vernieuwde mijn hart.

Op 4 jul i  stor t te mijn moeder in 
e l k a a r  door  een  he r senbloed i ng 
en onderging een spoed operat ie. 
Na de operat ie,  kon ze amper haar 
linkerbeen bewegen. Ik vond het zo erg 
dat  i k  mij  namens haa r  bekeerde en 
vroeg om Gods genade. Toen, zegende 
Hij haar met een snel herstel.

Op 10 juli, ging ze opnieuw wandelen 
met een rolator,  t ijdens fysiotherapie. 
Maar de beweging van haar l inkerbeen 
w a s  h e e l  l a n g z a a m  e n  z e  h a d  l i n ke r 
h e m i s p a t i a l e  v e r w a a r l o z i n g  ( e e n 
neuropsychologische aandoening waarbij 
een tekor t  aan aandacht  en bew ustz ijn 
van één kant van het gezichtsveld wordt 
wa a rgenomen hoewel  he t  geen  v i suele 
stoornis is). Ze kon slechts een derde van het 

geheel zien.
O p 25 ju l i ,  zond i k  de  gebedsverzoeken 

van mijn moeder en mezelf naar de Manmin 
Cent r a le  Gemeente  om ons  t e  r eg i s t re ren 

a l s  p a t i ë n t e n  v o o r  d e  M a n m i n 
zomerretreat. Vlak daarna, gebeurde 
er iets ontzagwekkends. Ik voelde me 
veel beter! De volgende dag was mijn 

moeder in staat om zonder rolator 
te wandelen!

O p  6  a u g s t u s ,  d e  e e r s t e 
avond van de retreat, ontving 

i k  he t  geb e d  vo or  de  z ieke n . 
Na het gebed, was ik volkomen 

genezen. Ik had geen pijn en geen 
probleem meer. Ik sliep die nacht 

zelfs als een baby.
M ijn  moede r,  d ie  i n  Japa n  wa s , 

h e r s t e l d e  o o k  t o e n  z e  h e t  g e b e d 
o p  d e  e e r s t e  d a g  o n t v i n g .  Z e  z e i 

d a t  de  sy mptomen van hem ispat ia le 
verwaarlozing waren verbeterd en zelfs 
tot het punt dat ze alle cijfers van haar 
d ig itale k lok kon lezen. Voorheen zag 
ze maar de helft ervan. Ik was zo blij! Ik 
geef alle dank en glorie aan God, die mij 

genezen heef t en in mijn moeder werkte 
boven tijd en ruimte. Ik geef ook mijn dank 

aan de Senior Pastor.

In maart 2018, voelde ik een koude en pijn in mijn 
linkerschouder. De pijn weerhield mij van het slapen 
‘s nachts. Ik kon het maar net verdragen en dacht dat 
het na verloop van tijd wel zou verbeteren. Maar de 
koudheid en pijn werden erger. Begin april, ging ik 
naar het ziekenhuis en kreeg een CT-scan. Ik kreeg de 
diagnose “bevroren schouder.”

Ik kreeg een injectie en nam medicijnen om de pijn 
te verzachten en had maandenlang fysiotherapie. De 
symptomen leken een tijdje te verbeteren, maar de 
pijn bleef hangen. Ik kon mijn linkerarm niet optillen 
of naar achteren verplaatsen.

Alleen toen begon ik mij te bekeren dat ik n iet 
op God had gesteund, en ik besloot om genezing te 
ontvangen door geloof. Ik gooide alle medicijnen weg 
en stopte met de fysiotherapie. Ik probeerde dingen 
waar ik ongehoorzaam was geweest overeenkomstig 
het Woord te ontdekken en bekeerde mij ervan. Ik 
wilde genezing ontvangen door de kracht van God 
en met zo’n verlangen offerde ik gebeden tijdens de 
Daniel gebedsdienst en vastte tijdens een maaltijd op 
9 juli.

Te r w i j l  i k  z o ch t  n a a r  e e n  m a n ie r  om  G o d  t e 

b e h a g e n ,  k w a m  h e t  M a n m i n  N i e u w s  i n  m i j n 
ged achten  en  i k  begon met  m ijn  bu ren  t e  delen 
o m  m e z e l f  v o o r  t e  b e r e i d e n  o m  a n t w o o r d  t e 
ontvangen t ijdens de Manmin zomer ret reat  2018 
m e t  v e r l a n g e n .  I k  w e r d  g e v r a a g d  o m  m e  a l s 
vr ijwill iger van een team voor te bereiden om als 
eerste  te  ver t rek ken naar  de ret reat  om me voor 
te  bereiden op de gebeu r ten issen ,  waaronder  de 
atletische ontmoeting, dus ik gehoorzaamde en was 
zo gelukkig.

Na het seminarie op 6 augustus, toen Rev. Soojin 
Lee voor de zieken bad met de zakdoek waarover de 
Senior Pastor had gebeden (Handelingen 19:11-12), 
ontving ik het met geloof.

Op dat moment, voelde mijn schouder koud aan, 
alsof ik er een verkoelende pleister op had gelegd. Ik 
probeerde mijn linkerarm voorwaarts en achterwaarts 
te bewegen. Ik had helemaal geen pijn meer! Ik geef 
alle dank en glorie aan God, die mij genezen heeft 
van een bevroren schouder en aan de Here die mij 
heeft gered met de liefde van het kruis. Ik geef ook 
mijn dank aan de Senior Pastor die voortdurend voor 
mij gebeden heeft.

Zuster Nakagawa Megumi, 37 jaar, Nagoya Manmin Gemeente, Japan

Diaken Taeoh Kim, 57 jaar, deelgemeente 31, Manmin Centrale Gemeente

“Ontzagwekkende werken van God begonnen 
te gebeuren nadat we ons als patiënten 
geregistreerd hadden voor de retreat!”

“Nadat ik het gevoel had dat ik een verkoelende pleister 
aanbracht, werd ik genezen van een bevroren schouder!”
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De 18de Bijbelkennis test werd gehouden door de zending van mannenIk kreeg de DVD “Kracht” van mijn vriend in 
2008. Ik werd er diep door aangeraakt door het 
feit dat de krachtige werken zoals ze in de Bijbel 
geschreven zijn nog steeds gebeuren vandaag en 
bezocht de Manmin Centrale Gemeente om de 
Senior Pastor Jaerock Lee te ontmoeten. Ondanks 

dat hij hartelijk en vriendelijk was, 
reflecteerde hij toch een grote 
geestelijke autoriteit uit.

Ik werd gevuld met de 
H e i l i g e  G e e s t 

en ontving zijn 
g e b e d  o v e r 
mijn zakdoek. 
Ik had gehoord 
d a t  z u l k e 
bu it engewone 
we r ke n  z o a l s 
z i e k t e n  e n 
demonen werden 
uitgedreven door 
de  za kdoeken 

en zweetdoeken van de apostel Paulus, ook in de 
gemeente gebeurden (Handelingen 19:11-12).

Nad ien lu is te rde i k  naa r  z ijn  geestel ijke 
boodschappen op GCN en liet mijn kerk als branche 
gemeente registreren van Manmin in mei 2009.

◆

De werken van God door de zakdoek waren 
ontzagwekkender dan ik ooit had voorgesteld. 
Wanneer ik het op de zieken legde en met geloof bad, 
gingen de lammen wandelen, een meisje dat buiten 
bewustzijn was en over haar hele lichaam verlamd 
was door een auto ongeluk werd volledig herstelt, en 
een sjaman en haar familie namen de Here aan en 
haar stad veranderde zijn naar Nazareth. Bovendien, 
wanneer ik voor de zieke leden van mijn gemeente 
bad met de zakdoek, werden ze snel genezen en 
getuigden van hun genezing.

Ik werd ook zelf genezen van een hartziekte en 
slaapzucht over mijn hele lichaam, toen ik het gebed 
met de zakdoek ontving van Rev. Heesun Lee, 
Wereldleidend Pastor tijdens de 2017 Indochinese 

Pastors’ seminarie. Het vuur van de Heilige Geest 
kwam over mij op dat moment en ik werd genezen.

In januar i 2018, werd een vrouw, die leed 
aan pijnen omdat ze in het laatste stadium van 
borstkanker was, vrijgezet van de pijn door het gebed 
met de zakdoek. Ze is van mijn geboorteplaats. 
Terwijl ik met haar over de telefoon sprak, hoorde ik 
dat ze niet kon opstaan en bleef liggen door de ziekte. 
Ik vond het zo jammer en bad voor haar met de 
zakdoek van kracht op de telefoon. Daarna herstelde 
haar gezondheid en kon ze opnieuw wandelen en 
bewegen. Halleluja!

◆

Manmin heeft mijn bediening levenskracht 
gegeven. In augustus 2018, nam ik samen met mijn 
vrouw voor de vierde keer, deel aan de Manmin 
zomerretreat die gehouden werd in Korea.

Ik werd ver v uld met de Geest  t ijdens het 
seminarie, en de volgende dag, tijdens het Kampvuur 
met lofprijs en aanbidding, werd ik bevrijd van 
pijn op de borst die veroorzaakt werd door een 
ischemisch hartinfarct. 

Mijn vrouw, Daoam Saaengduan, heeft een eigen 
ziekenhuis. Ze laat GCN op staan in haar ziekenhuis, 
zodat de patiënten die wachten op de dokter, het 
heiligheid evangelie kunnen horen. Sommigen gaan 
dichterbij de TV zitten en ontvangen het gebed voor 
de zieken van de Senior Pastor. En anderen willen 
het gebed met de zakdoek ontvangen van mijn 
vrouw, dus dan bid ze ook voor hen. Vele mensen 
hebben genezing ontvangen, en haar ziekenhuis is 
bekend.

Ik geef alle dank en glorie aan God, die mijn leven 
gevuld heeft met liefde en kracht door de bediening 
van Manmin.

Voor de Manmin zomerretreat 2018, werd ik 
gevraagd om mee te lopen met de estafette tijdens 
de Sportdag. Ik dacht dat het een goede gelegenheid 
was om God te verheerlijken, maar het was niet 
zo gemakkelijk voor mij om te oefenen, omdat ik 
moest oefenen nadat ik op het werk klaar was met 
overwerken. Ik dacht erover na om op te geven, maar 
dat deed ik niet, omdat ik de bron van kracht wilde zijn 
van de herder.

Op 4 augustus, voelde ik pijn in mijn linker dij 
terwijl ik voetbal speelde en het werd erger en erger. 
Het was moeilijk om mijn been op te tillen en te 
wandelen.

Tijdens de eerste dag van de retreat, op 6 augustus, 

preekte Rev. Soojin Lee de boodschap met de titel 
“Geestelijke wereld” gebaseerd op Johannes 4:24. Ik 
kreeg geloof voor genezing en kreeg ook vrede in mijn 
hart. Na de boodschap, bad ze voor de zieken met de 
zakdoek waarover de Senior Pastor Dr. Jaerock Lee 
had gebeden en ik voelde de spieren in mijn linker dij 
bewegen. Ik was ervan overtuigd dat ik genezen was.

Na het gebed, probeerde ik mijn been te bewegen en 
ik besefte dat ik geen pijn meer had. Ik was volkomen 
genezen. Natuurlijk, rende ik de volgende dag mee 
in de estafette tijdens de sportdag en won de gouden 
medaille.

Ik werd ook van longontsteking genezen tijdens de 
eerste retreat waar ik aan deelnam na mijn registratie 
als lid van Manmin in 2006. Ik had de ziekte al sinds 
ik vier maanden oud was. Omdat het niet was genezen, 
ging ik constant naar het ziekenhuis. Toen ik deel nam 

“Dergelijke buitengewone 
werken gebeuren nog steeds 

door de zakdoek van kracht!”

Pastor Warapon Yingwatthanakun, 59 jaar, Chai Prakan Manmin Gemeente, Thailand

 “Ik was gelukkig dat ik kon 
rennen in de liefde van de Here!”

Broeder Junghoon Yim, 
26 jaar, jongvolwassen zending, Manmin Centrale Gemeente

aan de retreat voelde ik me duizelig, had koorts, kon 
niet eten, en had het moeilijk om te ademen, zelfs vlak 
voor het seminarie van de eerste dag. Toen ik het gebed 
voor de zieken van de Senior Pastor ontving, werd 
ik echter volkomen genezen van de longontsteking, 
welke mij gedurende 13 jaren in zoveel pijn had laten 
leven.

Ik ben ook dankbaar aan God, omdat Hij mij een 
goede gezondheid heeft gegeven, zodat ik zelfs kan 
rennen. Ik geef alle dank en glorie aan God, die mij 
heeft genezen en mij geloof heeft gegeven. Ik geeft 
mijn dank aan de Here, die mij heeft gereinigd van 
mijn zonden en mij heeft gered. Ik wil ook mijn 
dank laten blijken aan de Senior Pastor die mij heeft 
toegestaan om God en de Here te kennen en een 
waardevol leven te leven met hoop op het Nieuwe 
Jeruzalem.


