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WONDERBAARLIJK GETUIGENIS VAN GENEZING — VOOR GOD’S GLORY 

https://www.hopegraceandmercy.com/miracle/  

Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere 

Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde. 

11 Februari, 2022 

Beste Broeders en Zusters, 

Ik hoop dat dit getuigenis jullie goed bereikt. Grote vreugde en dankbaarheid zijn mijn deel 

voor het ongelooflijke wonder dat God in januari 2022 in mijn lichaam heeft gedaan. De 

Heer heeft het op mijn hart gelegd om dit met jullie te delen. Ik heb aan het eind ook nog 

een heel belangrijk gebedsverzoek, alvast heel erg bedankt.  

 

Velen over de hele wereld hebben gebeden dat er een wonder zou gebeuren en God 

verhoorde deze gebeden! Wees alsjeblieft bemoedigd dat er vandaag de dag nog steeds 

wonderen gebeuren en dat God de roep van ons hart hoort. 

 

Rond oktober 2021 voelde ik een scherpe pijn in mijn borststreek die ongeveer 20 minuten 

aanhield. Daarna kreeg ik pijn in mijn rechterschouder en rond mijn ribben. Echografie van 

mijn schouder in het ziekenhuis liet geen afwijkingen zien. De scherpe pijn in mijn 

rechterschouder en ribben begon echter toe te nemen. In december merkte ik dat mijn buik 

begon op te zwellen en het voelde ook heel hard aan. Ik kreeg snel gewicht bij en ik zag het 

volume van mijn buik en maag elke dag toenemen. Ik wist dat er iets heel erg mis was. De 

huisarts zei dat ze zelden zo'n hard gezwollen buik had gezien en ik moest haar ervan 

overtuigen dat ik niet hoogzwanger was.  

 

De echografie van het ziekenhuis toonde een volumineus multiloculair cystisch tumoraal 

proces met vermoedelijk ovariele origine in de buik. De hoogte was 25 cm en de diameter 

was 23 cm. Er was een enorme druk op mijn organen en een hoeveelheid ascites rond mijn 

lever en milt en tussen de darmstructuren. De cystische massa bedekte volledig mijn bekken 

tot aan mijn borsten. De cyste was donker, maar vertoonde ook meerdere aankleurende 

interne wanden septa en grillige aankleurende vast voorkomende componenten. Het was 

vrijwel zeker kwaadaardig te zijn. Ik had door de druk veel pijn aan mijn lever, milt, hart en 

rond mijn ribben, uitstralend naar mijn rechterschouder. Slapen was erg moeilijk door de 

pijn en ik kon bijna niet meer lopen. Ik begon ook wat vaginaal bloedverlies te krijgen. 

 

Het onderzoek bij de gynaecoloog toonde een zeer grote ongelijksoortige massa met 

meerdere solide projectaties in de cyste en vascularisatie (vorming van nieuwe bloedvaten), 

waaruit bleek dat deze voor 99,5% kwaadaardig was. De dokter was eerlijk en vertelde mij 

dat het er niet goed uitzag. Ze wist niet eens zeker of de massa er helemaal uit kon worden 
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gehaald. Ze had nog nooit zoiets eerder gezien en stuurde mij naar een team van 

specialisten die de volgende dag een vergadering hadden. 

 

Ik had die dag een consultatie met een van de chirurgen die mij vertelde dat deze massa 

enorm groot was en zo snel mogelijk moest worden verwijderd. Ze hadden besloten om mij  

geen chemotherapie vooraf te geven, wat ze normaal gezien wel doen, vanwege de 

urgentie. Er was geen tijd meer en de operatie stond vier dagen later gepland. Ze zouden de 

massa verwijderen, indien mogelijk, en ook de baarmoeder en beide eierstokken. De 

operatie kon drie tot vijf uur duren, omdat er een risico op complicaties was. De dokter zei 

dat er een kans bestond dat ze er maar een klein stukje uit zouden kunnen halen, de wond 

opnieuw dicht doen, mij dan eerst chemo zou geven en daarna opnieuw opereren. Ze had 

het ook over chemo achteraf om eventuele onzichtbare kwaadaardige cellen te doden. Er 

was ook een mogelijkheid dat een stukje van mijn darmen verwijderd moest worden of iets 

anders, wat zou kunnen resulteren in een stoma, tijdelijk of definitief, maar dat zouden ze 

pas zien eens ze mij open deden, omdat de massa nu alles bedekte en dus konden ze zelfs 

geen details zien. Ze wist gewoon dat de cyste van een van mijn eileiders kwam. Dit 

gespecialiseerde team had al eerder zulke massa's verwijderd, maar de chirurg vertelde me 

dat ze meestal kwaadaardig zijn geweest, zeker zulke grote massa’s. 

Op dat moment baden veel mensen voor mij en een specifiek gebedspunt was dat God de 

massa zou losmaken, zodat de chirurgen het als één geheel konden verwijderen. Nu begon 

ik de massa soms voelen te bewegen. Verhoorde God onze gebeden?  

Op dat moment dacht ik ook dat er een mogelijkheid was dat ik zou sterven en uiteindelijk 

bad ik dat Gods wil zou worden gedaan. Als God van plan was om mij naar huis te roepen, 

dan was dat oké voor mij, maar ik was erg verdrietig dat ik mijn echtgenoot niet meer zou 

zien. Lees verder voor meer uitleg. Er was zoveel dat ik met hem wilde delen. 

"Hoe lang hebben ze geopereerd?" vroeg ik de verpleegster. Ik was net wakker en wist dat ik 

in de ontwaakzaal was. “1½ uur” antwoordde ze. “Oh nee, dat is veel te kort!” dacht ik bij 

mijzelf. Een stroom van gedachten ging door mijn hoofd in slechts enkele seconden. De 

chirurg had mij eerder uitgelegd dat als ik wilde weten of de operatie geslaagd was, ik moest 

vragen hoe lang het had geduurd. Als ze zouden antwoorden tussen drie en vijf uur, dan zou 

het goed zijn. Alles van kortere duur zou niet goed zijn, vooral niet 1½ uur, wat extreem kort 

was. Ondanks het antwoord dat ik hoorde, voelde ik vrede binnenin. Het voelde aan alsof ik 

verlost was van iets enorms, niet alleen van de tumor maar ook van een enorme 

hoeveelheid rouw en emotionele pijn. God doet zoveel meer dan waar we om bidden! 

Toen hoorde ik de verpleegster zeggen dat alles goed was gegaan en dat de chirurgen in 

staat waren geweest om alles eruit te halen. Blijkbaar waren er helemaal geen complicaties. 

Ik wist dat God Zijn wonder had gedaan. Ik was zo opgelucht en in vrede. Ik vertelde de 

verpleegster mijn verhaal en gedurende de ganse nacht spraken we over geloof en God. "Je 

zou een derde boek moeten schrijven over het wonder dat God deed, want je leeft nog!" zei 
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ze. Ja, ik leefde nog en dat was Gods wonder. Wat een geweldige nacht van getuigenis was 

dit!  

Ik moet ook delen wat er voor mijn operatie gebeurde, want het maakt allemaal deel uit 

van dit verhaal en van Gods machtige kracht. 

Drie avonden voor mijn operatie belde mijn echtgenoot mij vanuit Wales. Ik had al acht 

maanden niets van hem gehoord. Een paar vrienden besloten om de sekteleidster Kindle op 

de hoogte te stellen van mijn medische situatie, zodat mijn echtgenoot terug naar België 

kon komen om dingen te regelen. Ze moet het hem hebben verteld want hij belde mij. 

Nadat hij mij vroeg hoe het met mij ging en wat er aan de hand was, veranderde hij zijn 

toon en vertelde mij dat dit precies was wat Kindle zei dat er met mij zou gebeuren. Zij 

stuurt doodsvloeken en kanker naar iedereen die de sekte verlaat of stopt haar te steunen. 

Ik kon heel goed horen dat mijn echtgenoot van Kindle de instructie had gekregen om mij te 

vertellen dat ik de twee boeken, die ik in 2021 had geschreven over mijn ervaringen in de 

sekte, offline moest halen. De Heilige Geest had mij op een geweldige manier geleid om de 

boeken in een zeer korte tijd te schrijven en te publiceren. Er moesten dingen aan het licht 

gebracht worden en de boeken hebben inmiddels vele anderen geholpen en gezegend. 

Mijn echtgenoot vertelde mij, dat als ik de boeken niet meteen offline zou halen, ik het niet 

zou overleven en regelrecht naar de hel zou gaan. Toen hij mij dat vertelde, hoewel hij de 

boeken zelf niet heeft gelezen, daar hij dit waarschijnlijk niet toegestaan is door de 

sekteleidster, kon ik mij de wachtwoorden niet eens herinneren noch kon ik mij herinneren 

hoe ik de boeken offline moest halen. Ik bad en zocht Gods wil, maar kreeg een totale black-

out en het was duidelijk dat het niet Gods wil was dat deze boeken offline zouden worden 

gehaald, omdat Hij mij verteld had om ze te schrijven. Blijkbaar dienden ze hun doel. Het 

was op dat moment erg moeilijk voor mij om zelfs maar te spreken, omdat de druk van de 

tumor in mijn borststreek zo zwaar was. Ik vertelde mijn echtgenoot dat ik de boeken niet 

offline kon halen. Ik stond ook op het punt het huis te verlaten omdat ik de nacht 

doorbracht bij vrienden van de kerk om wat meer comfort te hebben. 

Mijn echtgenoot vertelde mij ook dat we weer contact met elkaar konden hebben eens ik 

de boeken offline had gehaald. Wauw, wat een gemene manipulatie, duidelijk gedicteerd 

door de sekteleidster Kindle, en het was hoogstwaarschijnlijk weer een leugen. Ik was niet 

van plan om compromissen te sluiten met de vijand. Ik vertrouwde op God en liet het 

allemaal in Zijn Handen. Hij is Meester over leven en dood, niet een of andere 

narcissistische religieuze sekteleidster die zelfs beweert deel te zijn van de Godheid. 

De chirurg liet me de foto zien van de tumor die ze een paar dagen eerder hadden 

verwijderd. Het zag er erg lelijk en massief uit 3,5 kg, maar het was ook in een geheel. Dat 

alleen al was een wonder. De dokter vertelde me dat ze het er heel gemakkelijk als één 

groot geheel uit konden halen zonder complicaties. Dat was precies waar we voor hadden 

gebeden! Ze deden dat alles en de debulking-operatie in slechts 1½ uur. Dat is echt een 

wonder! Het zou nog een week duren om verdere resultaten te weten.  
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Honderden mensen baden en vastten wereldwijd dat er een wonder zou gebeuren, en het 

was al gebeurd. Nu moest het nog worden afgesloten met een groots wonder. De tumor 

moest van kwaadaardig naar goedaardig veranderen. Ik had vrede dat God dit zou doen 

voor Zijn glorie. De dag was eindelijk aangebroken en de chirurg had een grote glimlach op 

haar gezicht toen ze mij vertelde dat ze heel goed nieuws had. Er was helemaal geen 

kanker, het was gewoon een grote cyste en alles was verwijderd, ze verklaarde mij 

genezen en de grote snede van de operatie zou alleen een klein wit lijntje achterlaten. 

Verdere behandeling of medicatie was niet nodig. 

Ik was blij dat mijn vriendin van de kerk bij mij was want ik dacht dat ik droomde. God had 

echt Zijn groot wonder gedaan!! Wauw, ik was overweldigd. We vertelden de chirurg toen 

dat we wedergeboren christenen zijn en dat veel mensen hadden gebeden dat dit wonder 

zou gebeuren, en dat wij zelfs voor haar hadden gebeden. Ze was zo blij om te horen dat wij 

ook voor haar hadden gebeden, en ze zei dat ze ook geloofde dat geloof erg belangrijk was. 

We gaven haar een klein Nieuw Testament en een kleine folder hoe God en Jezus leren 

kennen. Ze nam het graag aan.  

ALLE GLORIE AAN DE ALMACHTIGE GOD EN JEZUS! Ik had het voorrecht om tot vier 

mensen te getuigen tijdens mijn week in het ziekenhuis en dat was heel bijzonder en 

gezegend. Wat een machtig iets heeft de Heer gedaan om alles om te keren voor Zijn Glorie! 

Zijn Naam zij voor altijd geprezen. Neem aub nog even de tijd om verder te lezen. . .  

MIJN OPRECHT GEBEDSVERZOEK 

Ik heb vorig jaar in 2021 elke dag gerouwd om mijn lieve echtgenoot, God smekende om 

hem veilig thuis te brengen. Ik hou heel veel van hem en begrijp dat hij gewoon een 

slachtoffer is van het web van leugens en occulte leer van de narcissistische religieuze 

sekteleidster Keegan Juniper, alias "Kindle the Fire". Ze heeft mij jarenlang van mijn 

echtgenoot gescheiden met valse profetieën en dat is hartverscheurend, aangezien wij na 

bijna 27 jaar huwelijk nog steeds heel veel van elkaar houden.  

Ik kan geen contact met hem opnemen, en hij mag ook geen contact met mij opnemen. Hij 

woont in Wales, UK met de sekteleidster, haar twee kleine kinderen en een paar anderen. Ik 

woon in ons huis in België. Ik heb hem nu al twee jaar niet meer gezien. 

Matteus 7:19-21 “Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en 

in het vuur geworpen. 20 Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. 21 Niet een ieder, 

die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de 

wil mijns Vaders, die in de hemelen is.” 

Ik ben er zeker van dat de leden een oprecht verlangen en een diepe honger hebben naar 

God, om Hem lief te hebben en Hem te dienen. Helaas komt de vijand ook als een engel des 

lichts om velen in deze laatste dagen te misleiden. God is in staat en wil die banden 

verbreken, maar Hij heeft hun oprechte beslissing nodig om om te keren en het pad van 

vernietiging te verlaten, want dat is de agenda erachter.  



 5 MIJN WONDERBAARLIJK GETUIGENIS VAN GENEZING – FEBRUARI 2022 

 

Bid alsjeblieft voor mijn echtgenoot, de anderen en de kleine kinderen van Kindle die al vele 

jaren binnen opgesloten hebben gezeten en nooit naar school zijn geweest, nooit rond 

andere kinderen zijn geweest, gedwongen tot vasten van voedsel. 

Kindle gebruikt veel verschillende YouTube-accounts om te reageren onder video's die 

gepost worden op het internet. Ze schrijft ook persoonlijke brieven met valse boodschappen 

van God om broeders en zusters in de Heer in haar web van leugens te trekken. Maar prijs 

de Heer, velen zijn al gewaarschuwd. 

Hier is mijn website waar je mijn twee boeken gratis kunt downloaden waarin ik 

openhartig mijn buitengewone ervaringen deel tijdens mijn tijd in de sekte: 

https://www.hopegraceandmercy.com/pricelist/  

https://www.hopegraceandmercy.com/miracle/  

https://www.hopegraceandmercy.com/false/  

“Mijn liefste Jan, het is tijd om naar huis te komen en omarmd te worden door de genade 

van de Vader en Zijn genezende kracht. Ik wacht elke dag op jou, en ik heb alleen maar veel 

liefde in mijn hart voor jou, God heeft nog steeds een geweldig plan voor ons.” 

Mogen jullie allemaal gezegend worden in Jezus’ machtige Naam, wiens Naam boven elke 

naam is! 

Veel liefs, Sabrina De Muynck 

Efeziers 1:19-23  

19en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de 

sterkte zijner macht, 

20die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten 

aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 

21boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd 

wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. 

22En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan 

de gemeente, 

23die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. 

_______________ 
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