
anmin   ieuwsM  N
Nr. 68  2 september 2018

 “Gods voorziening voor Manmin voor 
de eindtijd!”

De 36ste verjaardag van de Manmin Centrale Gemeente

Ik heb Gods voorziening en visie van Manmin zien bereiken 
door Senior Pastor Dr. Jaerock Lee zonder ook maar enige fout. Hij 
getuigde vrijmoedig over God, de Schepper en verkondigde Jezus 
Christus als onze enige Redder zelfs in de Moslim landen en Hindoe-
overheersende landen. Sinds hij zijn boodschap heeft bevestigd met 
wonderen en tekenen te laten zien, hebben talloze mensen de Here 
aangenomen.

In juli 2007, begon zijn intensieve bediening in Israël zoals God 
had gezegd bij de opening. Gedurende de drie-jarige bediening, 
werden de Mesiaanse Joden in Israël bemoedigd en bekrachtigd 
tegen de vele vervolgingen die zij tot die tijd hadden geleden. 
Ze hebben sindsdien opwekking ervaren, en onze gemeente 

uitgenodigd om met de Uitvoerende Kunstteams elk jaar op hun 
evenementen voorstellingen te komen doen. Tijdens de bezoeken, 
werd de Koreaanse cultuur geïntroduceerd aan Israël en werd onze 
nationale prestige verbeterd.

Senior Pastor Dr. Lee heeft op diepe wijze gecommuniceerd met 
God, in de inspiratie van de Heilige Geest, door ernstig te bidden en 
te vasten en de wil van God te gehoorzamen. De gemeenteleden 
hebben zijn voorbeeld gevolgd en hebben ook ernstig gebeden. 
God heeft me gezegend om zulke mensen te ontmoeten zoals Hij 
heeft voorbereid om de wereld zending te vervullen en heb vele 
ontzagwekkende interventies van God ervaren. Ik geef alle dank en 
glorie aan God, die mij heeft geleid naar de bediening van Manmin.

 “De grote opdracht van de Here wordt vervuld met de 
explosieve kracht van de Heilige Geest!”

Oudste Johnny Kim, Directeur van GCN

Op 25 juli 1982 opende, de Manmin Centrale 
Gemeente, in Gods grote verziening, om alle mensen 
van alle naties tot redding te leiden en op 25 juli 2018 
vierden we de 36ste verjaardag van de opening. 

Op 17 april 1974 ontmoette Senior Pastor Dr. Jaerock 
Lee de levende God toen hij op het randje van de dood 
was, omdat hij aan vele ziekten leed. Hij werd in één 
keer genezen van al zijn ziekten door God en nam de 
Here aan. Nadien wilde hij een oudste worden en zich 
toewijden aan liefdadigheidswerk en zendingswerk. 
God riep hem echter als een voorganger in mei 1978. 
Hij nam deel aan een theologische studie, wijdde 
zichzelf toe aan het Woord en gebed, en vastte en bad 
voortdurend. 

Terwijl hij bad en vastte, gedurende 40 dagen, voor 
de opening van de kerk, vertelde God hem “om de 
kerk te openen wanneer de zon snikheet was.” Op Zijn 
woord, op 25 juli 1982 opende hij de kerk samen met 
12 andere mensen die 40 jaar waren. De naam van de 
gemeente “Manmin” werd gegeven aan hem door God 
als antwoord op zijn gebeden. Zelfs vanaf de opening 
van de kerk, werden vele wonderen en tekenen getoond 
en de Geest en genade vervulden de gemeente. Het liet 
de gemeente toe om een grote opwekking te ervaren.

In mei 1986, werd Pastor Jaerock Lee aangesteld als 
voorganger en ging een grote opwekking voortdurend 
verder. In juli 1991, werd de United Holiness Church 
van Jezus Christus georganiseerd, en nadien nam hij 
actief deel aan de nationale evangelisatie door te werken 
als medevoorzitter van de Heilige Geest wereld Explosie 
Campagne 1992 en als administratieve voorzitter van 
de Vredevolle Hereniging Jubileum Campagne van 
de 50ste verjaardag van Onafhankelijkheid. In 1993, 
werd de gemeente uitgekozen als één van de “Top 
50 Wereldgemeenten” door het Christelijke Wereld 
magazine (USA).

◆
In juli 2000, begon de gemeente buitenlandse 

campagnes te houden met als eerste de Oeganda Holy 
Gospel Campagne. Dr. Jaerock Lee ging verder met het 
verkondigen over God de Schepper en Jezus Christus 
met de explosieve kracht van God in vele andere landen, 
inclusief Pakistan, India, Rusland, Duitsland, Peru en 
de Verenigde Staten.

Op 25 juli 2007, tijdens de viering van de 25ste 
verjaardag van de opening van de gemeente, begon Dr. 
Lee zijn bediening in Israël, in Nazareth. Hij bezocht 
Israël 12 keer in drie jaar en verspreidde het evangelie 
van Jezus Christus met de kracht van God. In september 
2009, leidde hij de Israël Verenigde Campagne in 
Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. De gemeente heeft 
voortdurend de bediening in Israël verricht en bracht 
een grote opwekking in de gemeenten van Israël.

Onze gemeente is nu uitgegroeid tot een megakerk 
met ongeveer 11.000 branches en geassocieerde 
gemeenten van over de hele wereld. We zullen Gods 
voorziening voor de eindtijd blijven vervullen op 
grotere wijze met de kracht van herschepping. 
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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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Om lichamelijk in leven te blijven 
moet een persoon voedsel eten en water 
drinken om gehydrateerd te blijven. 
Water zorgt ervoor dat de spijsvertering 
en opname van voedingsstoffen alsook 
het verwijderen van de onnodige 
uitscheiding uit het lichaam worden 
verwijderd. Hetzelfde type proces kan 
worden toegepast in geestelijke zin.

Nadat we Jezus Christus aannemen en 
wederom geboren worden door water en 
de Heilige Geest, kunnen we het recht 
verkrijgen om Gods kinderen te worden. 
We moeten het “vlees eten en het bloed 
drinken van de Zoon des Mensen” om 
geestelijk in leven te blijven.

Laat ons vandaag eens dieper kijken 
naar de betekenis van “het eten van het 
vlees van de Zoon des Mensen.”

1. De betekenis van “het eten van 
het vlees en het drinken van het 
bloed van de Zoon des Mensen”

Wat betekent het om het vlees van 
de Zoon des Mensen te eten? Het is het 
geestelijk consumeren van het vlees van 
Jezus welke het ware voedsel is dat leid 
naar het eeuwige leven.

Johannes 1:14 vertelt ons, “Het Woord 
is vlees geworden en het heeft onder ons 
gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid 
aanschouwd, een heerlijkheid als van de 
eniggeborene des Vaders, vol van genade 
en waarheid.” Jezus beschreef Zichzelf 
ook als “het levende brood, dat uit de 
hemel nedergedaald is. Indien iemand 
van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid 
leven” in het eerste deel van Johannes 
6:51.

Het vlees van de Zoon des Mensen eten 
– Gods Woord, het brood des levens – is 
nauw gerelateerd aan de gelijkenis van 
Jezus met het “Lam.” De manier van eten 
werd opgeschreven in Exodus 12 door de 
analogie van het lam tijdens het Pascha. 

Over  he t  a lgemeen gesproken 
gehoorzaamt een lam de stem van zijn 
herder. Ze zijn zacht en voorzien mensen 
alleen maar met voordelen. Op dezelfde 
manier, in het gehoorzamen van alleen 
de wil van God, heeft Jezus de mensheid 
alleen maar voorzien met goede dingen 
en als een zacht lam werd Hij het 
verzoenoffer voor ons. De lammeren, 
degenen die jonger dan één jaar zijn, 
zijn bijzonder zuiver omdat ze nog niet 
hebben gepaard en in geestelijke termen, 
worden ze vergeleken met onze Jezus, die 
vlekkeloos en onberispelijk is.

Toen de plaag van de eerstgeborene 
over heel Egypte trok, terwijl alle 
eerstgeborenen in het land werden 
gedood, zoals geschreven staat in Exodus 
12:7-10, gaf God de instructie aan de 
Israëlieten om een lam te nemen en “wat 
bloed te nemen en het aan te brengen aan 
de beide deurposten en de bovendorpel 
van de huizen waarin ze aten.” God gaf 
het volk Israël ook de gedetailleerde 
instructies over hoe ze het lam moesten 
eten.

2. Het eten van het Lam
1) Het mag niet “rauw of gekookt in 

water” worden gegeten, maar geroosterd 
op het vuur.

Hier, vertegenwoordigt “vuur” het vuur 
van de Heilige Geest en we moeten Gods 
Woord begrijpen en tot brood maken 
in de inspiratie van de Heilige Geest (2 
Petrus 1:20-21). 2 Petrus 3:16 waarschuwt 
ons dat de uitleg van Gods Woord welke 
niet geïnspireerd worden door de Heilige 
Geest, maar op een verdraaide wijze 
ons zullen wegdrijven van de waarheid 
en ons uiteindelijk zullen leiden naar de 
vernietiging. 

Om “Gods Woord rauw te eten” is de 
letterlijke uitleg van Gods Woord zonder 
het begrijpen van de geestelijke betekenis 
die het bevat.

Het eten van rauw voedsel kan leiden 
tot indigestie of maagpijn. Evenzo, 
kan het “rauw eten van Gods Woord” 
leiden naar onvoorzichtige en valse 

interpretaties van de Bijbel.
Bijvoorbeeld, Jezus vertelt ons in 

Matteüs 6:6, “Maar gij, wanneer gij bidt, 
ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en 
bid tot uw Vader in het verborgene; en 
uw Vader, die in het verborgene ziet, zal 
het u vergelden.” Echter nergens in de 
Bijbel lezen we over enige voorvader 
van het geloof die in de “binnenkamer” 
ging om te bidden; ook Jezus bad niet 
in een binnenkamer, maar in een tuin 
of een afgelegen plaats. Het betekent dat 
wanneer wij bidden we niet aangetrokken 
moeten worden met de wereldse noden 
en zorgen en dus steeds dezelfde dingen 
herhalen, maar we moeten met God 
communiceren vanuit het diepst van ons 
hart.

Vervolgens, moet het lam niet gegeten 
worden “als het gekookt is in water.” Dit 
vertelt ons dat geen enkel element van 
deze wereld mag worden toegevoegd 
aan Gods Woord. De gedachten van de 
mens en zijn kennis zijn buitengewoon 
gelimiteerd en geen grote ideologie van 
deze wereld is perfect. Gods Woord gaat 
elke wereldse kennis te boven en het 
is slechts blijvende en onveranderlijke 
waarheid. Met dit in gedachten houdend, 
moet men niet getuigen van de kennis 
of speculaties van deze wereld, maar 
van Gods Woord dat in de Bijbel wordt 
gevonden en alleen wordt geïnterpreteerd 
in de inspiratie van de Heilige Geest. 
Door deze kennis van het woord wat 
geschonken wordt door de Heilige Geest, 
moeten gelovigen onderwezen worden 
over de levende God, de manieren 
waarop zij Hem kunnen ontmoeten, en 
het correcte voorbeeld van een leven 
in Christus welke noodzakelijk is voor 
redding.

2) “Zowel de kop als de schenkels met 
de ingewanden” moeten als een geheel 
worden gegeten.

Dit betekent dat we het Woord van 
God, wat in de hele Bijbel, van Genesis 
tot Openbaring, wordt gevonden, tot 
brood moeten maken. 

Wan neer  men de  Bijbel  lees t , 
slaan sommige mensen moeilijke 
delen zoals Leviticus over, terwijl 
anderen weigeren of onwillig zijn om 
bijvoorbeeld te geloven in de tekenen 
en wonderen die geschreven zijn in de 

Bijbel. Wanneer mensen delen van de 
Bijbel negeren of gedeeltelijk lezen die 
niet in overeenstemming zijn met hun 
gedachten, dan is hetgeen wat overblijft 
noch in de waarheid noch geloof.

Alleen ethiek en moraal zouden blijven 
bestaan. Bovendien, als zij Gods geboden 
niet in hun harten koesteren, welke 
moeilijk voor hen lijken te zijn, zullen zij 
geen eeuwig leven verkrijgen, ongeacht 
hoe vaak of hoe frequent zij de Bijbel ook 
maar lezen.

Gods Woord kan niet in gedeelten 
worden genomen, maar moet als een 
geheel tot brood worden gemaakt. Dan, 
kunnen we eeuwig leven verkrijgen.

3) Geen enkel deel van het lam mag 
overblijven in de morgen; elk overblijfsel 
moet met vuur worden verbrand.

Het betekent dat ze het lam voordat 
de ochtend kwam moesten eten. In 
geestelijke termen, verwijst “nacht” 
naar een periode waarin de vijand duivel 
en satan autoriteit over deze wereld 
uitoefenden. De “ochtend” betekent de 
tijd wanneer de Here zal terugkomen. We 
zouden het gehele Woord van God – het 
vlees van de Zoon des Mensen – moeten 
eten voordat de Here terugkomt.

In de laatste dagen, wanneer de wereld 
in toenemende mate wordt bezoedeld 
met zonden en slechtheid, zal alleen de 
duisternis toenemen. Wanneer de Here 
terugkomt, zal de duisternis worden 
verdreven en zal het licht de ochtend 
voortbrengen. Op dat moment, zullen de 
mensen beseffen dat alles wat in de Bijbel 
geschreven is, de waarheid is.

Daarom, moeten we voor de ochtend 
komt – voor onze Here terugkomt – 
geheel Gods Woord tot brood maken, ons 
volledig voorbereiden als bruid van de 
Here, en wachten op Zijn komst.

Beste broeders en zusters in Christus, 
tot de mate hoe goed we brood hebben 
gemaakt van Gods Woord, tot die mate 
zal de kwaliteit van het leven in deze 
wereld en in de hemel worden bepaald 
in termen van hemelse huizen en 
beloningen.

Daarom bid ik in de naam van de Here 
dat u brood zult maken van elk stukje van 
Gods Woord en binnen zult gaan in de 
meest glorieuze plaats van de Hemel.

●●●

Het vlees eten en het bloed drinken 
van de Zoon des Mensen (1)

“Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het 

vlees van de Zoon des mensen eet en 
Zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven 
in uzelf…. Want Mijn vlees is ware 
spijs en Mijn bloed is ware drank” 

(Johannes 6:53-55).

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee
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Mijn familieleden 
w a r e n  g e w o o n 
o m  a f g o d e n  t e 
a a nbidde n  e n  we 
hadden ook gebrek 
aan liefde. Toen ik 
klein was, werd ik 
regelmatig door mijn 
ouders geslagen. Het 
veroorzaakte dat ik 
een depressie kreeg 
en zelfs een poging 
t o t  z e l f m o o r d 
onderging. Nadat ik 
getrouwd was, begon 
ik naar de kerk te 
gaan met mijn man. Ik wilde worden getroost en 
een gelukkig leven leiden, maar ik had vaak ruzie 
met hem. Er was geen vrede tussen ons.

In December 2010, hoorde ik over de Manmin 
Centrale Gemeente van Diaken Lu Khai Seng. Ik 
las Manmin Nieuws en keek naar de DVD “Kracht.” 
Ik was verrast door de krachtige werken van God 
die in de kerk gebeurden en ontving grote genade. 
Nadien, had ik een geheimzinnige droom, waarin 
ik aan het luisteren was naar een preek en in een 
vreemde plaats aan het lofprijzen was met vele 
mensen die een andere taal spraken. Ik ontdekte 
spoedig dat het de Manmin Centrale Gemeente 
was.

 ◆
Ik wilde meer weten over de gemeente en 

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee. Ik ontmoette 
Mej. Deborah Tang, voorzitster van de Malaysië 
Uitgeverij door diaken Lu Khai Seng. Ik hoorde 
over het heiligheid evangelie welke duidelijk de 

geestelijke betekenissen uitlegt die in de Schriften 
zijn opgeschreven en stelde de weg voor om echte 
kinderen van God te worden.

Ik leerde ook dat dingen met bepaalde beelden 
zoals bijvoorbeeld draken, afgoden zijn. Ik gooide 
al die dingen uit mijn huis weg. Nadien voelde 
ik mij zo goed en gelukkig. Mijn gezinsleden 
begonnen Dr. Lee’s boeken te lezen, inclusief De 
Boodschap van het Kruis, De Hemel, De Mate 
van Geloof, De Hel, en anderen. We werden zo 
gezegend door de boodschappen. We keken ook 
elke keer via GCN TV en begonnen deel te nemen 
aan de Manmin aanbiddingsdiensten.

Nadat ik het gebed van Dr. Lee ontving voor de 
zieken, tijdens elke aanbiddingsdienst, werd ik 
genezen van chronische hoofdpijnen, depressie, en 
hartziekte. Zegeningen kwamen over de zaak van 
mijn man, en we werden een gezin die gelukkig 
lachte, zonder enige ruzie.

Gelukkig k regen diaken Lu Khai Seng en 

wij  een  pla at s  i n 
augustus 2014 waar 
we samen konden 
aanbidden in  een 
gebouw waar ook 
zijn bedrijf was, in 
Sibu Sarawak. Nu 
komen er ongeveer 
30 mensen samen 
e n  n e m e n  d e e l 
a a n  d e  M a n m i n 
aanbiddingsdiensten 
e n  d e  D a n i e l 
Gebedsdiensten via 
GCN.

◆
Mijn gezinsleden en ik hebben verschillende 

keren Zuid-Korea bezocht om deel te nemen 
aan de seminaries, zomer retreats en speciale 
evenementen van de gemeente. Elke keer wanneer 
we een bezoek brachten, waren we getuigen van 
de werken van de Heilige Geest en werden vervuld 
met de liefde van God en de Here en kregen 
toenemende hoop voor de hemel. Dus we bezoeken 
Korea zo vaak we kunnen. Het mooie heiligheid 
evangelie vernieuwde mijn leven, zorgde ervoor 
dat ik genezen werd en maakte mijn gezin 
gelukkig.

Om het Woord van leven aan andere mensen 
te brengen, hebben we 300 boeken van de Senior 
Pastor uitgestald in het bedrijf van mijn man en 
ook zijn boeken gepromoot tijdens boekenbeurzen. 
Ik geef alle dank en glorie aan Jezus Christus 
die mij heeft toegestaan om de kostbare herder te 
ontmoeten, genezing te ontvangen en ons tot een 
gelukkig gezin heeft gemaakt in waar geloof.

Op 23 maart 2018, had ik onuitsprekelijke pijn in 
mijn buik. Het voelde als electriciteit in mijn rug. 
Ik had ook hoofdpijnen en koorts. Nadat ik slechts 
een beetje water had gedronken, had ik droge mond 
en was het zelfs moeilijk voor me om te urineren. 

De volgende dag kreeg ik een echo en het liet 
zien dat het mijn blindedarm was. Het kon in een 
peritonitis ontwikkelen als het barstte. Het was echt 
gevaarlijk. Maar ik was er zeker van dat ik genezen 
zou worden door het gebed van Senior Pastor Dr. 
Jaerock Lee.

Ik had al andere kerken bezocht voordat ik bij 
Manmin kwam, maar ik was geestelijk dorstig. 
Ik vroeg God in gebed om mij te leiden naar een 
gemeente, waar ik het woord van leven zou horen 
en de levende God ontmoeten. Nadat ik gebeden 
had, werd ik naar de Manmin Centrale Gemeente 
geleid. Van toen af aan, was ik getuige van talloze 
tekenen, wonderen en k rachtige werken die 
gebeurden in de naam van Jezus Christus, door de 
Senior Pastor.

◆
Op de 25ste, ging ik naar de kerk in een rolstoel 

om zijn gebed te ontvangen. Toen ik zijn gebed 
ontving, voelde ik een koelte, alsof er een ventilator 

op stond die naar mijn borst en buik waaide. 
De koude wind verfriste mij en ik voelde me 
onmiddellijk bevrijd van de pijn in mijn buik. Ik 
kon toen opstaan uit de rolstoel. Ik kon kort daarop 
weer wandelen. Op de 28ste, kreeg ik een nieuwe 
echo en het liet zien dat mijn blindedarm genezen 
was. Halleluja!

◆
Ik heb de kracht van God verschillende keren 

ervaren. Op een dag werd ik per ongeluk hard door 
iets op mijn hoofd geraakt. Ik was duizelig en het 
voelde alsof mijn hele lichaam bevroor. Dus ik 
werd naar de spoed afdeling van het ziekenhuis 
gebracht. Mijn MRI scan liet zien dat er een 
bloeding in mijn hersenen was.

Toen de Senior Pastor echter voor mijn bad in 
de naam van Jezus Christus, was de pijn heel snel 
weg. Een paar dagen later, kreeg ik een medisch 
onderzoek en het liet zien dat er geen problemen 
meer waren. Ik geef alle dank en glorie aan God 
die mij genezen heeft en mij gezegend heeft om te 
leven met vreugde en dankbaarheid. Ik geef ook 
mijn hartelijke dank aan de Senior Pastor die ons 
beschermt in Jezus Christus door zijn gebed van 
kracht.

Echo en MRI scan

▲ Voor het gebed: Appendiceal fecalen en 
ontsteking die een blindedarmontsteking veroorzaakte.

Senior diacones Kisuk Lee 
en haar dochter diacones Eunju Shin

▲ Na het gebed: De gezwollen 
en ontstoken blindedarm werd normaal.

 “Ik werd genezen van een blinde darmontsteking door 
het werk van de Heilige Geest als een koele wind!”

Senior diacones Kisuk Lee, 73 jaar, Deelgemeente 1, Manmin Centrale Gemeente

Diacones Hu Ann Hoong, 41 jaar, Sarawak, Malaysië

“Ik werd genezen 
van depressie en 

hartziekte en 
kreeg vrede 

in mijn gezin!”
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Voordat ik leerde over de bediening van Manmin, was mijn leven als een 
schip wat afdreef te midden van de oceaan, zonder een compas. Ik ben van 
Cuba, maar nadat mijn ouders waren gestorven, verhuisde ik naar Ecuador. 
Nadat ik ontslagen werd van mijn werk, leefde ik in eenzaamheid en pijn en 
begon alcohol te drinken en marijuana te roken.

Ik woonde een magische school bij en verrichtte magie voor het leven in 
shows, ziekenhuizen, scholen en theaters en tv-programma's voor kinderen. 
Terwijl ik werkte, werd ik steeds meer bevriend met de wereld. Ik dronk 
alcohol, nam drugs, en rookte. Mijn longen begonnen schade te lijden, en de 
bijwerkingen van de operatie van mijn beenbreuk veroorzaakten dat ik pijn leed 
in mijn enkels en rug. Ik kreeg er ook nog chronische allergische rhinitis bij en 

zenuwaandoening.
Ik begon te kijken naar het woord van leven dat mij van de duisternis kon 

redden. In 2015, las ik een artikel over Dr. Jaerock Lee en de Manmin Centrale 
Gemeente op het Internet. Dr. Lee’s getuigenis raakte mijn hart. Ik begon te 
luisteren naar zijn boodschappen en te bidden. Ik ontving genezing van mijn 
ziekten door zijn gebed voor de zieken! Ik werd een nieuw blad. Ik stopte met 
het drinken van alcohol, roken en nemen van drugs. Ik werd genezen van 
chronische allergische rhinitis en mijn longen werden gezond. Ik werd ook 
vrijgezet van de allergenische zenuwaandoeningen. 

Nadat ik zo’n genade had ontvangen, verspreidde ik mijn getuigenis aan 
de andere mensen en “De boodschap van het kruis” welke Dr. Lee bracht. Ik 
nam deel aan de aanbiddingsdiensten van de Peru Manmin Gemeente of de 
Colombia Manmin Gemeente via YouTube en bestudeer nu de boodschappen 
van Dr. Lee via SNS. Ik lees ook Manmin Nieuws in het Spaans via de 
gemeente website.

Ik hoop dat ik het woord van leven zal brengen aan meer mensen en dat velen 
inclusief mijn family en vrienden gered zullen worden. Ik wens ook een keer 
Korea te bezoeken en Dr. Lee op een dag persoonlijk te ontmoeten. Ik geef mijn 
hartelijke dank aan Senior Pastor Dr. Jaerock Lee die mij leidde om God elke 
dag te zoeken, Jezus Christus lief te hebben en te bidden in de Heilige Geest.

Manmin vernieuwt het leven en bediening 
van christenen wereldwijd

De Manmin Centrale Gemeente en Dr. Jaerock Lee hebben laten 
zien hoe echte christenen zouden moeten leven. Vele mensen hebben 
echte toewijding aan God geleerd van hen en genezing en antwoorden 
ontvangen door Dr. Lee’s gebed. Mijn vrouw heeft ook het werk van 
zijn gebed ervaren, zeven jaar geleden. Tijdens haar 9de maand van 
zwangerschap, voelde ze geen beweging meer van haar foetus voor een 
paar dagen. Maar vlak na het ontvangen van zijn gebed, begon onze baby 
opnieuw te bewegen.

◆
Terwijl ik vele invloedrijke voorgangers van over de hele wereld heb 

ontmoet, zijn er maar een paar die altijd klaar staan om de gemeenteleden 
voor 24 uur per dag te dienen zoals Dr. Lee dat heeft gedaan. Het is 
noodzakelijk dat voorgangers hun bediening verrichten met zo’n houding als 
Dr. Lee en uitreiken naar het leven van de gemeenteleden. We zullen ons best 
doen om zijn bediening te verspreiden aan voorgangers over de hele wereld.

Ik ben heel dankbaar om het heiligheid evangelie te kennen welke leeg 
is van de invloed van wereldse trenden. In zijn boodschappen, wijst Dr. 
Lee zonden aan die God haat en legt hij de nadruk op dat wij Zijn echte 
kinderen moeten worden die leven naar het Woord van God.

Ik ben heel vereerd om in staat te zijn om deel te zijn van zijn bediening.

Mr. Sergey Velbovets, 
Voorzitter van INVICTORY MEDIA GROUP, Canada

 “Waar geloof om God 

oprecht te dienen wordt 

hier gevonden”

Ik heb vele persoonlijke problemen opgelost door het krachtige 
gebed van Dr. Jaerock Lee, en mijn vrouw werd ook genezen van 
haar rugproblemen door zijn gebed. Ik geloof dat zulke krachtige 
werken zoals Dr. Lee heeft laten zien alleen verricht kunnen worden 
omdat hij heiligheid heeft bereikt en zijn hele leven heeft toegewijd 
aan gebed en vasten met een groot gevoel van verantwoordelijkheid 
voor het koninkrijk van God. Zulke werken kunnen niet alleen 
gebeuren met eenvoudige kennis van God en een klein beet je 
communicatie met Hem.

Tijdens mijn bezoek aan Manmin, ervaarde ik het gelukkige leven 
van leven in Gods genezing, antwoorden en zegeningen. Toen ik Dr. 
Lee ontmoette, was ik onder de indruk van zijn absolute liefde voor de 
gemeenteleden en zijn nederigheid als een dienstknecht van God. Hij 
liet mij een groot voorbeeld zien van hoe we Gods vrienden kunnen 
worden. Toen ik hem zag, besloot ik om te worden vernieuwd. 

◆
De Manmin bediening is meer en meer uitgebreid na verloop van 

tijd en heeft goede voorbeelden laten zien van hoe het werk van God 
zou moeten worden volbracht. Ik wil de bediening van Manmin 
blijven helpen en een getuige worden van God die met Dr. Lee werkt.

Dr. Andre Gasiorowski, 
Voorzitter van Helping Hand Coalition, Israël

 “Manmin leden zijn gelukkig 

dankbaar voor de toewijding 

en liefde van de herder”

Broeder Yordanis Castro, 
Guayaquil, Ecuador

 “Ik stopte met het drinken van 

alcohol en het nemen van drugs, 

en mijn leven werd vernieuwd”


