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Verwachting
1 Dank u, broeder Baxter. Goedenavond publiek. Zo blij om hier op 

deze afsluitende avond van onze diensten hier te zijn in het... dit 

prachtige land waar ik met heel mijn hart van houd, Amerika. Ik 

denk aan onze voorouders wanneer ze zingen:

Moge ons land lang helder zijn,

Met het heilige licht van de vrijheid,

Bescherm ons door Uw macht,

Grote God, onze Koning. 

2 Ik ben zo dankbaar om naar andere naties te gaan, om een natie 

als deze te vertegenwoordigen, Amerika, waar we vrijheid van religie 

hebben, en we kunnen spreken zoals we ons door de Geest van God 

geleid voelen om te spreken. En ik ben blij dat... om de roep van het 

Evangelie te voelen dat Jezus Christus, de Zoon van God, mij heeft 

geroepen om naar andere landen te gaan om hen te dienen.

Ik zal mij altijd op mijn reis deze laatste avond herinneren, mij 

New York herinneren, en u mensen allemaal herinneren. U bent zo 

vriendelijk voor ons geweest tijdens dit korte verblijf dat we hebben 

gehad. Ik vertrouw dat u mij op een dag zult toestaan om terug te 

komen om weer bij u te zijn, en... Dank u.

Mijn hele leven heb ik vrienden gekoesterd. Er is niets waar ik zo 

van houd als mensen, en ik wilde dat mensen van mij hielden. 

3 Toen ik jonger was had ik niet veel vrienden. Ik was min of meer... 

Wel, ik... Als een jongen die niet rookte en danste, enzovoort, wel, 

dachten de mensen dat ik een mietje was, mijn vrienden. Later in 

mijn kerk toen ik een paar jaar geleden werd bekeerd, zag ik het 

Evangelie als de kracht van God en was ik een fanaticus voor hen. En 

later, toen ik merkte dat er een groep was die mij geloofde en mij als 

hun broeder accepteerde, my, zeker dankbaar om... dat God mij bij u 

heeft geplaatst.

En nu, ik dank u allen toen u daarnet zong: "Voor u bid ik." Dat 

is wat ik wil dat u doet. Het is het gebed waarvan ik afhankelijk ben. 

Dat is het geheim van alle verborgenheden van God. Dat is de sleutel 

die de deur opent naar alles van God: gebed. Als je bidt en gelooft, als 

je bidt, geloof dan dat je ontvangt waar je om vraagt, en God zal het 

bekendmaken. 
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4 Een prediker belde mij een tijdje geleden op uit Louisiana. Ze zijn 

helemaal in de war, en hij heeft zijn gemeente verlaten vanwege 

iemand die hem eruit riep. Hij zei: "Broeder Branham, ik wil graag 

iets weten." Hij zei: "Ze vertelden mij dat ik een of ander iets was in 

de gemeente." En hij zei: "Ik heb mijn gemeente verlaten en ik ben... 

ik weet niet wat ik nu moet doen."

Ik zei: "Ik zou u willen adviseren regelrecht terug te gaan naar uw 

gemeente." God roept mensen niet uit hun gemeenten, Hij roept hen 

tot Hem, tot Zichzelf, om ons samen te verenigen. 

5 Weet dat de Volle Evangelie-mensen eens als een stel fanatici 

werden beschouwd. We leefden in het steegje, overal waar we een plek 

konden vinden om te prediken. En... Maar nu is het haar van Simson 

uitgegroeid en is het verenigd. Toen ze in verschillende denominaties 

werden opgebroken en een religieus vooroordeel hadden, wel, kon God 

niet handelen met de mensen. Maar nu die tussenmuur is afgebroken 

en wij als één eenheid bij elkaar zijn gekomen, is het de machtigste 

gemeente op aarde.

En weet u, de beroemdste foto's, voordat ze in een eregalerij 

worden opgehangen, moeten eerst door de hal van kritiek gaan en 

de critici passeren. Wanneer het voorbij de critici komt, kan het in 

een eregalerij worden opgehangen.

Nu, ik denk dat dat onze kleine gemeente is. Het is door alle kritiek 

heengegaan, is elke zwarte en lelijke naam genoemd. Maar ik geloof 

dat God haar een dezer ochtenden gaat ophangen in de eregalerij en 

haar gaat opnemen, en ik wil bij hen zijn wanneer ze gaan. 

6 Vergeet niet voor mij te bidden. En wanneer u... wanneer u aan het 

bidden bent, en wanneer u aan mij denkt, zing dan: "Geloven alleen", 

als u wilt. Dat is mijn favoriete lied. Het is een...

Paul Rader schreef dat lied. Paul Rader was een vriend van mij. En 

ik kwam gewoon in de gemeente op een avond dat het werd gespeeld. 

Ik wist niet eens dat hij het lied had geschreven. En meteen daarna 

bezocht de Engel des Heren mij. En iets viel me gewoon op. En sinds 

die tijd is het het campagnethema-lied, 'Only Believe'.

Als ik zal heengaan en begraven moet worden voordat Jezus komt, 

is het geregeld dat wanneer ik onder het stof ga, wel, ze "Geloven 

alleen, alle dingen zijn mogelijk" gaan zingen. Als u op dat uur hoort 

dat ik heenga, wilt u dan gewoon ergens stoppen en aan mij denken? 

Neurie voor uzelf, "Geloven alleen". Want ik geloof dat ik op een dag 
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zal terugkeren. 

7 We gaan naar een donkere kamer, een kamer des doods. Iedereen 

gaat die kamer binnen. En elke keer dat ons hart klopt, komen we 

er een stap dichterbij. Op een dag zal ik die kamer binnengaan. En 

wanneer ik tot de laatste hartslag kom, wil ik daar niet als een lafaard 

binnengaan; ik wil mezelf in Zijn gerechtigheid wikkelen, het om me 

heen trekken en die kamer binnengaan om Hem te kennen in de 

kracht van Zijn opstanding. En wanneer zij... De engel roept het uit, 

de stem, de bazuin klinkt, ik wil tussen de doden uit komen.

Ik hoop u daar allemaal te zien. Wat zou ik vanavond graag 

iedereen nemen, gaan zitten en uren tot u spreken. Dat is bijna 

onmogelijk voor mij om te doen. Maar ik zal een afspraak met u 

maken en door de genade van God zal ik die houden. Als u het met 

mij zult halen, laten we dan eens, wanneer het voorbij is, gaan zitten 

bij de rivieren van leven daar, waar we gewoon duizend jaar met 

eenieder van ons praten, gewoon praten over de oude dingen. 

8 Ik geloof dat het er zal zijn. Ik geloof dat het echt zal zijn, precies 

zoals de Bijbel zegt dat het is. En ik... We zullen niet minder tijd 

hebben. Als ik dan met u allen heb gesproken, hebben we nog steeds 

evenveel tijd, en het zal een glorieuze tijd zijn. En we doen ons uiterste 

best, en strijden om die plaats te bereiken.

Ik heb... Niet om veel van uw tijd in beslag te nemen, maar ik... 

Vlak voordat ik hier vertrek, wil ik gewoon nog een paar woorden 

zeggen. Ik dacht er net een paar ogenblikken geleden aan, toen ik 

naar voren kwam, dat een paar van mijn vrienden hier uit Arkansas, 

en van verschillende delen van het land, hierheen zijn gekomen om 

ons morgen gedag te zeggen. En daar ben ik zeker dankbaar voor.

Ik zie een jonge dame hier bij de piano. En was pas in een 

samenkomst, en... waar ik predikte of probeerde te prediken. Ik ben 

geen prediker, maar ik... Zij ontving de doop van de Geest in de dienst. 

En dus was ik blij haar te zien.

En broeder Moore vertelde me net dat er hier verschillenden waren 

uit verschillende delen van het land. En daar zijn we dankbaar voor. 

Ik hoop ooit nog een keer terug te zijn met u allen. 

9 Nu, in het boek Lukas, het tweede hoofdstuk, wens ik slechts een 

paar woorden te lezen. Ik was van plan een beetje vroeg te komen en 

iets meer te spreken, maar ik geloof dat we het Woord van God elke 

dienst moeten lezen. Zie, mijn woorden zullen falen, zoals van alle 
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stervelingen, maar Gods Woord kan niet falen. Het is altijd blijvend 

waar.

En slechts een korte tijd om tot u te spreken voordat we de 

gebedsrij vormen, Lukas het tweede hoofdstuk, te beginnen met het 

vijfentwintigste vers...

Terwijl ik neerkijk op de Bijbel, heb ik hier een kleine druk, een 

Scofield-Bijbel. Terwijl u allemaal het hoofdstuk opslaat; het maakt 

me zo gelukkig om de Bijbel te zien en te kunnen lezen.

Eens was ik praktisch blind. Ze moesten me rondleiden. Mijn 

gezichtsvermogen was verdwenen. Ik droeg een enorme dikke bril. 

En van het ene op het andere moment veranderden mijn ogen van 

blindheid in zicht, en ik kan... Mijn ogentest is 20/20. En ik kan de 

krant lezen op anderhalve meter van mij vandaan. Dat is genade van 

God die dat heeft gedaan. 

10 Als de hele wereld eraan twijfelde, zou ik het nog steeds met heel 

mijn hart geloven. Als ik voor tienduizend mensen overzee zou bidden, 

of hier, en alle tienduizend zouden een ogenblik nadat ik voor hen had 

gebeden sterven, zou ik nog steeds zeggen dat Goddelijke genezing 

juist was. Het is het Woord van God. En als ik tot tienduizend predik, 

en ze zijn allemaal gestorven, en ze waren twintig jaar dood en 

keerden terug en zeiden dat er geen Jezus is, dat er niet zoiets als 

God bestaat, en dat er geen eeuwigheid is en dat Jezus niet de Zoon 

van God was, en ik stervend was, dan zou ik zeggen: "Laat mij gaan 

in Hem, ik neem mijn scheepje." Wat iemand anders ook zou zeggen, 

ik geloof Hem met heel mijn hart. Dat is juist. Ik geloof Hem.

In het vijfentwintigste vers lezen we de profetische aanbidding van 

Simeon.

En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam 

was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezend; 

verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was 

op hem.

En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door de 

Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus 

des Heeren zou zien.

En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders 

het Kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet 

met Hem te doen;

4 VERWACHTING



Zo nam hij Het in zijn armen, en loofde God, en zeide:

Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar 

Uw woord;

Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. 

11 Zullen we onze hoofden een ogenblik buigen voor gebed. Onze 

hemelse Vader, als we nu in Uw tegenwoordigheid komen, onszelf en 

dit gebouw toewijden, en alles wat hier vanavond is voor Uw dienst, 

ons realiserend dat dit misschien de laatste keer is dat sommigen 

hier ooit het Evangelie zullen horen, of nog ooit het voorrecht zullen 

hebben om in de gemeente te zijn; en dit kan de eeuwige bestemming 

van hun wezen blijken te zijn. Dus help ons, Vader, vanavond om heel 

eerbiedig te zijn, en heel trouw te zijn aan het Evangelie en aan de 

roep waarmee U ons in deze wereld hebt geroepen. En ik dank U, 

Vader, vanavond voor het voorrecht dat ik heb om voor dit gehoor van 

mensen te staan.

Ik heb vaak gedacht hoe ik het in mijn handen zou koesteren, een 

schotel die één druppel van het bloed van Uw Zoon bevatte. Maar ik 

realiseer me dat ik vanavond iets groters heb, naar Zijn inschatting. 

Voor mij is wat gekocht is met Zijn bloed, namelijk dat Hij Zijn bloed 

gaf, opdat dezen de Zijnen zouden worden. 

12 En Vader, het is mijn lot vanavond om tot deze mensen te spreken. 

Dus moge Uw Geest elk woord leiden. En hoe danken wij U voor 

de genade van God, om te weten dat wij eens vreemdelingen waren, 

afgesneden van God zonder genade, zonder hoop. Christus stierf voor 

ons in onze plaats, en droeg onze smaad en zonden in Zijn eigen 

lichaam, en wetend dat Hij op een dag zal komen. We weten nu niet 

hoe we zullen zijn, maar we weten dat we een lichaam zullen hebben 

zoals het Zijne; want we zullen Hem zien zoals Hij is. En Vader, dat 

zal een verheerlijkt lichaam zijn, vrij van ziekte, en verdriet, en smart 

en dood. O, onze geest zucht naar die bevrijding.

En help ons vanavond, Vader, terwijl we nu onderweg zijn, wetend 

dat U in een weg hebt voorzien, dat de zieken genezen kunnen worden, 

en dat de verlorenen gered kunnen worden. En als we hier bijeen zijn, 

als sterfelijken die bestemd zijn voor de eeuwigheid, help ons dan onze 

genegenheid te stellen op de dingen van boven, waar Christus aan de 

rechterhand van God gezeten is. Sta het toe, Vader. En moge de engel 

van God, die mij mijn hele leven geleid heeft, die mij vanaf mijn 

geboorte voedde, hier vanavond zijn om de zieken en aangevochtenen 
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te genezen. Want we vragen het in de Naam van Uw geliefde Kind, 

Jezus Christus. Amen. 

13 Gewoon als een kleine tekst, als ik het zo zou noemen, wil ik enkele 

ogenblikken spreken over het woord Verwachting.

We krijgen altijd wat we verwachten. Wanneer mensen iets 

verwachten, dan krijgen ze meestal waar je naar op zoek bent. Het is 

de mentale houding die je hebt.

Onthoud dit en vergeet het nooit. De juiste mentale houding ten 

opzichte van elke belofte van God zal het tot stand brengen, de juiste 

mentale houding ten opzichte van elke belofte van God.

Er zijn geen gaven van genezing nodig om zieke mensen te 

genezen, iedereen hier heeft het recht om Satan overal te ontmoeten, 

als u een Christen bent, en hem te verslaan op welke grond dan ook 

waarop hij zou kunnen staan.

Toen Jezus Christus hier op aarde was en in Hem de volheid van 

de Godheid lichamelijk woonde, waren alle grote machten van God 

in Zijn Zoon, Christus Jezus. Want de Schrift vertelt ons dat God in 

Christus de wereld met Zichzelf verzoende. Alle dingen werden aan 

Hem overgeleverd, hoewel Hij niets anders zei dan wat de Vader Hem 

had verteld. Hij genas niemand die Hij niet eerst genezen had zien 

worden. Want Hij zei: "Voorwaar, zeg Ik u: de Zoon kan niets van 

Zichzelf doen, dan wat Hij de Vader ziet doen." Dat was Johannes 

5:19. 

14 Johannes 5:1, Hij passeerde het badwater van Bethesda, en daar 

lag een grote menigte lammen, kreupel, blind, verdord, wachtend op 

de beweging van het water. En wanneer de wateren beroerd zouden 

worden, dan ontving de eerste persoon die in het water stapte door 

geloof, genezing. Ze moesten het geloven. En dan ging de kracht 

van de engel in de persoon; zij werden genezen. En dan wachtten 

de mensen op een andere gelegenheid, misschien een week of twee, 

een maand of twee. En zij lagen daar, grote mensenmenigten.

Toen Jezus hier voorbijging, zag Hij een man die niet kreupel was, 

maar die gedurende achtendertig jaar een kwaal had gehad. En Hij 

zei: "Zou u gezond willen worden?"

En hij zei: "Ik heb niemand om me in het water te werpen."

Hij zei: "Neem uw bed op en ga naar huis."

En dit was op een sabbatdag, maar de man pakte zijn bed op en 
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gehoorzaamde. En toen Hij, in het negentiende vers van hetzelfde 

hoofdstuk, door het Joodse volk, de priesters van die dag, werd 

ondervraagd, zei Hij: "De Zoon kan niets van Zichzelf doen, tenzij 

Hij de Vader dat ziet doen." 

15 Het is altijd voorzien, wat er zal plaatsvinden door gaven in de 

Geest. Het is de openbaring van God die is geopenbaard. En daarom 

handel en dramatiseer je alleen wat je al hebt zien gebeuren.

Veel mensen raken soms in de war over gaven en roepingen. Gaven 

en roepingen zijn onberouwelijk. God bestemt deze dingen voor en 

zendt ze op de aarde. En dan betuigt Hij ze, dat ze het zijn.

Hier niet lang geleden liep iemand naar mij toe. Nu... en vaak 

doen ze dat en zeiden: "ZO SPREEKT DE HERE, de Here zei: 'Doe 

dit.' Als u niet naar een bepaalde plaats of een bepaald iets gaat, 

en een bepaalde zaak doet, zal de Here u slaan en deze gave van u 

afnemen." 

16 Nu, dat is niet waar. Dat is niet waar. Gaven en roepingen zijn 

onberouwelijk. Er zijn geesten in de gemeente. Dat is waar, zoals 

gaven van profetie, genezing, enzovoort. Maar ze zitten in het hele 

lichaam. Ze kunnen vanavond op een persoon vallen, een profetie, en 

het zal misschien nooit meer op die persoon vallen; het kan ergens 

anders in het lichaam zijn. En die geesten moeten worden beoordeeld. 

"Laat iemand spreken en twee of drie oordelen", zei Paulus.

Nu, dat zijn de geesten van de gaven die in de gemeente zijn. Maar 

de enige persoon die het recht heeft om te zeggen: "ZO SPREEKT 

DE HERE", is een betuigde profeet. Je hebt nog nooit iemand gezien 

die Jesaja, of Jeremia, of die mensen oordeelde. Zij waren profeten, 

voorbestemd en geboren in de wereld om profeten te zijn. En zij 

voorzagen de zaak door een visioen en zeiden dan: "ZO SPREEKT 

DE HERE", want de Here had het al gezegd.

Dus wat de gemeente vandaag nodig heeft, is een goede ouderwetse 

leer van het Evangelie. Dat is juist. Om te weten waar ze... Ik bedoel 

niet alleen maar geleerd onderwijs; ik bedoel geestelijke onderwijzing. 

Sommige mensen spreken over God en weten niets over Hem. U hoeft 

niet... Zie, u moet minder worden en handelen met de eigenlijke Geest 

zelf, ziet u, om te weten waarover u spreekt. 

17 En nu, Simeon was een man, een groot man, geleid door de Heilige 

Geest. Gelooft u in geleid te worden door de Heilige Geest? Zeker. We 

geloven het allemaal, dat zijn Christenen, die geloven dat de Heilige 
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Geest ons leidt.

En Simeon was een groot man. Hij was een eerbare man, een 

priester; en ver in de tachtig, zoals ons wordt verteld. En hij bleef in 

de tempel.

En denk eraan, zijn naam stond in hoog aanzien, als priester, 

of leraar daar in Israël. Maar het werd hem door de Heilige Geest 

geopenbaard, dat hij de dood niet zou zien voordat hij eerst Christus 

had gezien. En hij was niet bang om die verklaring af te leggen aan 

alle mensen. Ongeacht wat zijn naam was, of wat zijn aanzien was, of 

zijn titel, de Heilige Geest had hem geopenbaard dat hij de dood niet 

zou zien tot hij eerst Christus had gezien. 

18 Nu, kijk. Niemand had ooit Christus gezien. Er was vanaf het 

allereerste begin van de tijd, vanaf het begin in de Hof van Eden, 

over Hem gesproken. En er waren vierduizend jaren verstreken en 

elk groot man had ernaar uitgekeken dat Hij op aarde zou komen. De 

Joodse bloedstroom is, denk ik, de zuiverste die er vanavond op aarde 

is, uitziende naar de komende Messias. En zij... zij keken ernaar uit 

dat dat kind geboren zou worden. Ze keken ernaar uit.

En daarom, ze hadden allemaal gekeken. Maar Simeon had een 

openbaring van de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien tot hij 

eerst Christus had gezien. Hij zou niet sterven voordat hij Christus 

had gezien. En hij zei tegen iedereen dat dat was wat er zou gaan 

gebeuren. Niet bang dat het niet zou gebeuren, hij wist dat als de 

Heilige Geest het had gezegd, het moest gebeuren.

Als God je iets vertelt, is het de zekere waarheid. Je kunt er niet 

vanaf komen, en het moet gebeuren. 

19 Iemand zei: "Broeder Branham, bent u niet bang dat u een fout zult 

maken als u... iemand naar het podium komt, dat u hem de verkeerde 

ziekte vertelt?" Beslist niet.

"Bent u niet bang...?"

Hier onlangs werd er in het zuiden een man gearresteerd, omdat 

hij een man vertelde dat hij ontrouw leefde tegenover zijn vrouw, 

enzovoort, en werd gearresteerd, omdat het een verhaaltje was. Wel 

zeker, als het een verhaaltje is, kan alles gebeuren. Je werkt in jezelf. 

Maar wanneer je staat onder de Goddelijke belofte van God, is er geen 

angst in God. Dat is juist. Het moet zo zijn. Het is perfect. Het heeft 

nooit gefaald en het zal nooit falen, omdat God niet kan liegen.

Je kunt God alleen geloven als Hij spreekt en het je vertelt, dan 
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handel je naar wat Hij zegt te doen. 

20 Nu, deze priester schaamde zich niet om de mensen te vertellen dat 

hij geloofde dat Jezus zou... of dat Christus geboren zou worden en 

dat hij het zou zien voordat hij stierf.

Let nu op. Wanneer God een belofte aan u doet, zal Hij die 

vervullen. U hoeft niet bang te zijn dat Hij Zijn Woord niet zal houden, 

want God zal Zijn Woord houden. Ik... Dat is waar. U moet Hem 

gewoon vertrouwen. 

21 En dan merk ik dit op: my, toen Jezus toen werd geboren, wel, er... 

Ze hadden de radio en de pers niet, zoals we die vandaag hebben. Zij... 

gewoon van mond tot oor, was de manier waarop ze een boodschap 

moesten brengen.

En acht dagen later bracht Maria het kleine kind Jezus naar de 

tempel om naar de gewoonte van de wet te doen, om tortelduiven te 

offeren, of... of duiven als ze arm waren, enzovoort, dat zij het offer, 

haar zuivering moesten brengen.

En merk op, dit alles komt gewoon bij me op als ik eraan denk. 

Nu, Simeon, waarschijnlijk ergens in een gebedsruimte of buiten de 

tempel. En misschien dat er die morgen... laten we zeggen dat er 

waarschijnlijk vijftig kinderen in de rij stonden voor de besnijdenis.

Maar let op, net toen Maria Jezus binnenbracht, sprak de Heilige 

Geest ergens anders buiten tot Simeon. En hij werd geleid door de 

Heilige Geest, regelrecht naar het Christuskind. Kwam precies op dat 

moment binnen, pakte Hem op in zijn armen en zei: "Here, laat Uw 

dienaar in vrede gaan, want ik heb Uw heil gezien." Denk daaraan. 

22 Nu, hij had de belofte. En is het niet vreemd, als de Heilige Geest 

hem die belofte gaf... en toen de belofte kwam, leidde de Heilige Geest 

Simeon, degene die de belofte had, er regelrecht naartoe. Ziet u hoe 

Hij het doet?

Nu, ik geloof niet dat er hier iemand is... Hoeveel mensen hier zijn 

ziek vanavond, willen dat er voor hen gebeden wordt, laat ons uw 

handen zien, in het hele gebouw? Ik geloof niet dat u gekomen bent 

om gezien te worden. Ik geloof niet dat u kwam om het te bekritiseren. 

Ik geloof dat u bent gekomen, omdat u verwacht te worden genezen. 

En u gelooft in genezing, is het niet? U gelooft in Goddelijke genezing. 

En de werkelijke reden waarom u in Goddelijke genezing gelooft, is 

dat er iets ín u is dat u doet geloven in Goddelijke genezing.

En is het niet gewoon dezelfde Heilige Geest vanavond, als Hij 
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beloofde dat Hij deze dingen in de laatste dagen zou zenden? Beloofde 

Hij dat Hij dit in de laatste dagen zou zenden, "en het zal geschieden 

in de laatste dagen", zegt God? Hoe Hij beloofde in Markus 16: "Gaat 

heen in de gehele wereld..." Dat is New York. Zie? "Predikt het 

Evangelie aan alle kreaturen. Deze tekenen zullen hen volgen die 

geloven." Hij beloofde het. En toen beloofde Hij de vroege regen en de 

late regen. En we leven nu, al jarenlang, onder de late regen. 

23 En vlak voordat God de relatie met de Joden verbrak, legde Hij 

negen geestelijke gaven in de gemeente. En net voordat de tijd van de 

heidenen voorbij is, herstelt Hij die negen geestelijke gaven terug in 

de gemeente, en geeft de heidengemeente haar laatste roep voordat 

Hij Zich opnieuw tot Israël wendt.

En nu vanavond, terwijl deze gaven worden beloofd, en u bent 

ziek, denkt u dan niet dat de Heilige Geest u hier vanavond precies 

hetzelfde heen leidde als Simeon naar Jezus toen Hij kwam? Dezelfde 

Heilige Geest leidt... De manier waarop u in genezing gelooft, het laat 

zien dat er diep in u iets is dat u doet geloven in genezing.

Hier, voordat er een verlangen in uw hart is geschapen, moet er 

een Schepper zijn om die schepping te scheppen. Is dat niet zo?

Met andere woorden, zoals dit. Voordat er een vin op de rug van 

een vis was, moest er eerst water voor hem zijn om in te zwemmen, 

anders zou hij geen vin hebben gehad. Ziet u wat ik bedoel?

Voordat er een boom in de aarde kon groeien, moest er eerst een 

aarde zijn om in te groeien, anders zou er geen boom zijn geweest.

En als u een verlangen in uw hart hebt om door Goddelijke 

genezing te worden genezen, dan is er zeker ergens een Bron van 

genezing, of dat verlangen zou niet in uw hart zijn. 

24 Als er een verlangen is om God te aanbidden... Zelfs de Hottentotten 

en Indianen in vervlogen tijden, zij aanbaden objecten, omdat de ware 

schepping van aanbidding in hun hart was, en zij aanbaden iets. Ze 

aanbaden iets als hun Schepper. En dat toonde dat er ergens een 

Schepper was om te aanbidden, een God.

Als er een honger in uw hart is naar meer van God, dan zal er 

altijd meer van God zijn wat u kunt vinden. 

25 Mijn moeder had altijd een bijgeloof. De kleine kinderen die ik... 

waren met ons tienen. En wanneer de kleine kereltjes... ze hadden de 

gewoonte hun lippen af te likken. En dan zei zij dat ze iets zochten te 

proeven. En dan deed ze er misschien conserven op. Dat werkte niet. 

10 VERWACHTING



Misschien deed ze er wat honing op, dat werkte niet. Misschien wat 

watermeloen, dat werkte niet. Maar na een tijdje, toen ze iets vond 

wat ze zochten te proeven, wel, ze waren... Het liet ze stoppen met het 

likken van hun lippen.

Wel, dat zou een bijgeloof kunnen zijn geweest. Maar dit, wanneer 

er een honger in het hart van de mens is naar iets, dan moet er iets 

zijn dat die honger daar creëert.

Met andere woorden, David zei: "Wanneer de diepte roept tot de 

diepte..." En wanneer er een diepte is die roept, moet er ergens een 

diepte zijn om te antwoorden. En als er een diepe roep is naar meer 

van God voor genezing, dan is er zeker ergens een bron van genezing 

en de kracht van God om het te beantwoorden. Gelooft u dat? Met heel 

mijn hart weet ik dat het de waarheid is. En wanneer wij roepen... en 

er is iets in ons dat ons vertelt dat er een land voorbij de rivier is. 

26 Ik heb ongeveer vijftien jaar geleden een vrouw en een baby 

begraven en bij het graf gestaan, toen het leek alsof alles om mij 

heen, mijn hele familie, was verdwenen. En zij sprenkelden bloemen 

op de kist van de kleine baby, die een paar uur na haar moeder was 

gestorven. En mijn hart was gebroken; het scheen dat ik het niet meer 

kon verdragen. Ik hoorde de prediker zeggen: "As tot as, stof tot stof, 

en aarde tot aarde."

En het leek alsof er door de bomen een briesje naar beneden kwam, 

dat zei:

Er is een land voorbij de rivier.

Dat we het altijd lieflijke noemen,

We bereiken die kust alleen door de voorwaarde van het 

geloof;

Een voor een verwerven we het portaal,

Om daar bij de onsterfelijken te wonen,

een dag zullen ze de gouden bellen voor u en mij laten klinken. 

27 [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... iets wat roept, een diepte. Er 

is een voornamere plaats, een beter land. Ziet u wat ik bedoel? Ik 

verwacht dat dat daar zal zijn. Ik verwachtte God toen ik in de kamer 

aan het bidden was. Een paar ogenblikken geleden voordat ik het 

gebouw binnenging, leek het alsof er iets over me heen kwam dat zei 

dat er hier vanavond iets gaat gebeuren, een grote spontane genezing. 

Ik verwacht dat. God heeft...

Ik zal het wagen om dit tot u predikanten te zeggen. U zult 
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ontdekken dat minstens zestig tot tachtig procent van alle zieken in 

dit gebouw het komende uur zal worden genezen. Ik... kijk of dat niet 

klopt, u kunt mij brandmerken als een valse profeet. Ik weet waar ik 

het over heb. Dat is juist. 

28 Nu, ik geloof het. Ik bad en ik vroeg God of Hij gewoon in deze dienst 

over de mensen wilde bewegen, en op de een of andere manier... omdat 

ik er maar een bepaald aantal krijg. Maar ik vroeg de Vader of Hij 

gewoon... En terwijl ik bad, kwam er iets vredigs over me neer. Ik 

wist toen dat God mijn gebed zou beantwoorden. Ik weet niet wat er 

zal gebeuren, maar er zal iets gebeuren dat zal... dat het zal doen. Ik 

wil dat u voortdurend in gebed bent.

Let nu op. Wanneer u iets verwacht... Simeon verwachtte dat Jezus 

zou komen terwijl hij nog leefde. Hij verwachtte het en God beloonde 

hem voor zijn geloof. Ik verwacht dat God minstens zestig of tachtig 

procent van de mensen hier vanavond zal genezen, volmaakt gezond, 

voordat deze dienst voorbij is. Ik geloof het met heel mijn ziel. Zie? Ik 

verwacht het. 

29 Daniël verwachtte dat God hem zou bevrijden uit de leeuwenkuil.

De Hebreeën-kinderen zeiden, toen zij in de vurige oven gingen: 

"Onze God is bij machte..." Zij verwachtten dat God hen zou bevrijden. 

En zij zetten de laatste stap van de weg voordat Hij kwam, maar Hij 

is altijd helemaal daar aan het einde. Jezus komt in de donkerste 

uren, dan komt Jezus langs. Ze verwachtten het.

De vrouw met de bloedvloeiing verwachtte. Als zij de zoom van 

Zijn kleed kon aanraken, was het voorbij. Toen zij de zoom van Zijn 

kleed aanraakte, werden haar verwachtingen vervuld.

Als u vanavond komt met de verwachting genezen te worden, zult 

u genezen worden. Als u vanavond komt met de verwachting iets te 

vinden om de samenkomst te bekritiseren, zult u het zeker vinden. U 

krijgt waar u voor komt. Dat is juist. 

30 Merk op. Blinde Bartimeüs, hij was verwachtend dat hij, als hij 

bij Jezus zou kunnen komen of zijn aandacht zou kunnen trekken, 

genezen zou worden. Dus zij probeerden hem te laten gaan zitten, 

maar hij riep het des te meer uit: "Gij Zone Davids, heb medelijden 

met mij", want hij wist dat als hij ooit de aandacht van Jezus op hem 

kon vestigen... hij verwachtte dat Jezus hem zou genezen.

Als u verwacht vanavond genezen te worden, zult u genezen 

worden. Wat uw verwachtingen ook zijn...
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Slechts de gedachte van mijn innerlijke leven... ik ga nu over een 

poosje weg om over te steken naar het andere land. En ik ga u gewoon 

een klein ding vertellen. Er zijn dingen die hiermee gepaard gaan, 

vrienden, waar niemand van weet. Dat is juist. Ik vertel de mensen 

niet alle dingen die God zou zeggen. Iedereen heeft dat in hun leven. 

Dat is uw privé-zaak tussen u en God. 

31 Maar dit is een glorieuze zaak geweest als ik nooit meer terugkom. 

Ik voel dat God betuigd en bewezen heeft dat ik de waarheid aan 

de natie heb verteld, als ik nooit meer terugkom. Dat is juist. Hij 

heeft het wetenschappelijk bewezen. En Hij heeft het keer op keer 

bewezen dat ik de waarheid heb verteld. Die Geest leidt. Hij doet 

dingen die... Vele malen in de kamer zal ik daar bidden en dingen zien 

in de samenkomst die gewoon zullen plaatsvinden, en mijn managers 

en dergelijke samenroepen en hun vertellen over dingen die gaan 

gebeuren in de samenkomst, uren voordat het ooit gebeurt, soms 

weken voordat het gebeurt. En bepaalde dingen... Niet zoals ik het 

weet, maar God laat het mij zien, en ik weet dat het zo moet zijn. Ik 

geloof het. 

32 Nog niet zo lang geleden in Fort Wayne hadden we een samenkomst, 

een glorieuze samenkomst, daar waar Paul Rader vroeger predikte, 

B.E. Rediger, velen van u kennen die nationale, internationaal 

bekende predikers. En ik zat in de kamer toen ze "Geloven alleen" 

zongen, precies in de kamer waarin Paul Rader het lied schreef, een 

paar maanden geleden. En we logeerden in het Indiana Hotel. Vaak 

laten ze de mensen niet weten waar ik ben.

Nu, dat is wat moeilijk is voor mij, om door mensen heen te moeten 

gaan waarvan ik weet dat ze van mij houden. Terwijl ik gewoon... mijn 

hart huilt om hen. Maar u... u... Er zijn er zoveel. Het neemt gewoon 

het leven zelf. Het is...

Wanneer deze trillingen hier eenmaal de hand treffen, let dan op 

mijn broer en de anderen. Zij letten op mij. Zij weten wanneer ik 

genoeg heb; dan pakken ze mij en rennen van het podium. Soms, 

vrienden, verlies ik helemaal mijn bewustzijn, en ze rijden me rond in 

de stad, misschien twee of drie uur lang, proberend om mij weer tot 

mezelf te laten komen. Het put mijn kracht gewoon zo verschrikkelijk 

uit. 

33 U zou kunnen denken dat dat raar is. U zou kunnen denken dat 

het... dat het vreemd is voor zoiets, een gave, maar het trekt van je. 

Het neemt iets van je weg. Het is niet zoals het Evangelie prediken, of 
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gewoon de handen opleggen op de zieken, het is een Goddelijk Wezen 

dat door een sterfelijk lichaam werkt. Ik heb meegemaakt dat mijn 

hand zo opgezwollen was dat ik hem bijna een uur onder stromend 

water moest houden om het gevoel terug te brengen in mijn hand, 

vanwege de vibratie van die afschuwelijke kankers en dergelijke, 

hoe ze werken. En bijna niemand weet die dingen. Mijn managers 

enzovoort weten het.

Maar ik herinner me dat ze tijdens deze bijeenkomst hadden 

ontdekt waar ik verbleef. En de volgende dag, wel, was het 

aandoenlijk om de mensen te zien. 

34 Ik herinner me tijdens één samenkomst in... bij een andere 

samenkomst die ik had, ik had één avonddienst, in Missouri, in een 

vrij grote stad. En terwijl ik de gehoorzaal verliet... het was klein, 

een gehoor ongeveer zoals dit vanavond. En ik ging naar de derde 

verdieping. Liep van de... van de tabernakel, of gehoorzaal, naar de 

derde verdieping van het hotel, en lag gewoon een beetje in slaap 

met mijn kleren aan over het bed. En ik zou mijn vrouw de volgende 

dag ontmoeten in Poplar Bluff en zou een radio-uitzending hebben en 

verder gaan naar Arkansas.

En ik herinner me dat toen ik daar ongeveer tien minuten had 

gelegen, ik iemand op de deur hoorde kloppen. En toen ik naar de deur 

ging, was het de manager van het hotel. Hij zei: "Bent u eerwaarde 

Branham?"

Ik zei: "Ja meneer."

Hij zei: "Wel, meneer Branham, u zult het hotel moeten verlaten."

Wel, ik zei: "Wat heb ik gedaan, meneer?"

Hij zei: "Wel, we kunnen dit niet rond het hotel hebben." En hij 

opende de deur, en vrienden, er was een gebedsrij van ongeveer vier 

rijen dik die vanaf de deur naar beneden ging, de lobby in en de straat 

op, van mensen die daar volgden. En ik keek daar naar buiten. Hij 

zei...

Ik zei: "Wel, ik weet niet wat ik moet doen, meneer."

Hij zei: "U gaat door de brandtrap en ik zal naar beneden gaan 

en een taxi voor u bellen. Hij zal door de steeg hierheen komen en u 

ophalen."

En ik ging daarheen en het sneeuwde. Ik keek naar buiten, ik zag 

die kleine oude moeders daar dingen om hun baby's houden om die 
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sneeuw uit hun gezicht te houden, en mensen op stokken, en die met 

verlamming trilden. Ik kon daar gewoon niet voorbijgaan. 

35 Ik ging daar verder de straat op en begon een gebedsrij. Keerde me 

om terwijl de straat druk werd. En terwijl de Here genas, en ze hun 

krukken en dergelijke neerwierpen en wegrenden. En de politie was 

daar overal bezig met het regelen van het verkeer. We hadden daar 

een glorieuze tijd, omdat de mensen geloofden dat ze zouden worden 

genezen. 

36 Nu, in Fort Wayne kwamen zij erachter waar het hotel was waar wij 

zaten, het Indiana Hotel. En toen in die ene nacht, begonnen we. We 

konden er gewoon niet uit. Je kon gewoon... gewoon zo samengepakt 

met mensen. Het was verschrikkelijk. En daarna hadden we nog 

ongeveer drie dagen te gaan.

En dus de piccolo... Mijn broer huurde de piccolo. En hij vertelde 

hem op welke manier we naar beneden moesten gaan, en over de... 

door de stookruimte, om dan omhoog uit te komen in het steegje. 

En het was dus moeilijk om te doen. Maar zij namen mij naar 

beneden, gingen door met de samenkomsten, en gingen door het 

steegje omhoog; mijn vrouw, en een van Mayo-verpleegsters die was 

genezen van kanker. En zij was bij ons.

En dus namen ze me mee voor het ontbijt, en ik had gegeten in 

het kleine huis genaamd Toddle House, geloof ik dat het was. En... 

Nee, Hobb's House. En op een morgen gingen we naar beneden, de 

tweede ochtend, ik had mijn jas opgetrokken en liep op straat en droeg 

mijn kleine meisje. En opeens kwam de Heilige Geest naar beneden. 

Gelooft u in geleid te worden door de Geest? En ik overhandigde de 

baby aan mijn vrouw en zij zei: "Wat is er aan de hand, schat?"

Ik zei: "De Heilige Geest leidt mij." 

37 En ik voelde de Engel des Heren... U hebt de foto gezien. Die kwam 

juist naar beneden. En je moet gewoon doen Hij zegt. En ik dacht dat 

we regelrecht naar het Hobb's House gingen, we waren er ongeveer 

een stratenblok van verwijderd. En de Geest des Heren zei: "Keer je 

om naar links."

En ik ging naar beneden en bleef gewoon doorlopen. Ze volgden 

mij. En ik stopte bij een plek, genaamd Miller's Cafetaria. En ik ging 

naar beneden in de kelder, zoiets, waar het cafetaria was. En net 

toen... ik kreeg wat pruimen, geloof ik, en wat toast, en ging zitten om 

te eten. En ik hoorde iemand zeggen: "Prijs de Heer."
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Ik keek om en een dame stond net op, en de tranen liepen langs 

haar wangen. En mevrouw Morgan, de verpleegster, zei: "Zie, nu word 

je betrapt." Zie?

En ik zei: "Slechts een moment."

De dame liep naar voren en zei: "Broeder Branham." Ze zei: "Ik 

heb u samenkomst na samenkomst gevolgd." Ze zei: "Ik heb hier een 

broer, zijn hart is door het middenrif gebroken." Hij zei: "Er is niets 

wat voor hem kan worden gedaan." Ze zei: "Hij kan nog maar een 

korte tijd leven." Zei: "We hebben onze spullen verkocht om te volgen 

en we hebben alles gedaan wat we wisten te doen om in de rij te 

komen. We hebben kaarten gekregen, maar werden nooit geroepen." 

En zei: "Ons geld is weg en alles." Hij zei: "We konden gewoon niets 

doen." En zei: "Ik heb de hele nacht gebeden." En zei: "Vanmorgen 

zat ik knielend op mijn knieën naast het bed in het hotel en ik viel 

in slaap." En zei: "Ik droomde dat ik hier om negen uur naar Miller's 

Cafetaria moest komen." Ik keek op mijn horloge, het was helemaal 

precies... [Leeg gedeelte op de band – Vert] ...?... 

38 Gelooft u dat u wordt geleid? Dat was de Heilige Geest die Simeon 

leidde. Dit is nu innerlijk leven. En ik zei: "Breng je broer hier."

Welnu, in een ogenblik had de Here hem genezen. Hij weende en 

huilde. Hij zei: "Ik heb me nooit meer zo gevoeld sinds ik een jonge 

jongen was."

Ik ging het gebouw uit, ging weer zitten om te eten, en iets tilde 

me gewoon op. Ik ging naar buiten, mijn vrouw en de anderen volgden 

mij. Net toen ik de deur uit stapte, hoorde ik iemand zeggen: "O, dank 

God." En een zwartgeklede kleine vrouw... Ze knielde op straat neer. 

Ze begon te huilen. En ik zei: "Sta op, zuster."

En ze stond op. Ze zei: "Broeder Branham." Ze kwam uit Chicago. 

Ze zei: "Ik heb kanker in de borst." Ze zei: "Ik heb heel hard geprobeerd 

om u te bereiken, overal." Zei: "Ik kon het niet." En ze zei: "Vanmorgen 

begon ik te eten en ik huilde, omdat ik terug naar huis moet gaan." 

En ze zei: "De Geest van de Here zei: 'Ga om tien over negen voor 

Miller's Cafetaria staan.'" 

39 Daar was het. Ik ontmoette haar hier onlangs in Arkansas, gewoon 

jubelend. Het is weken geleden. Ze zei: "Alles... Alles was verdwenen. 

Het was weg."

En ik begon verder de straat door te lopen. Ik begon... Mijn vrouw 

zei: "Ga je niet eten?"
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Ik zei: "Nee. De Geest van de Here leidt."

En ik ging naar de overkant van de straat. En ik begon over te 

steken naar de apotheek om wat kleurboekjes te krijgen. We moesten 

de baby opgesloten houden, een klein meisje van drie, de hele dag bij 

ons in de kamer. En ik besteed mijn tijd dus aan gebed. Dat is hoe ik 

die dingen weet, het is bidden en bidden.

En terwijl ik begon over te steken, zei iets: "Stop."

Ik zei: "O my." Ik keerde me om.

Vrouw zei: "Waar ga je heen?"

Ik zei: "Gaan jullie maar allemaal door naar het hotel, Hij heeft 

nog iets anders voor mij te doen." En ik trok me terug in de hoek om 

te kijken naar een enige hengels. Ik houd van vissen, enzovoort. Ik 

trok me daar terug, zag niemand naar me kijken, en ik draaide mijn 

hoofd en zei: "Vader, wat wilt U dat ik doe?"

En ik stond daar. Geen verbeelding nu. Ik hoorde een stem zeggen: 

"Ga naar de hoek." 

40 Ik ging naar de hoek, aan de overkant van de straat. En ik stond 

daar en ze begonnen op het fluitje te blazen, en het verkeer kwam door 

de straat, en zij liepen daar met de lichten. En ik stond daar ongeveer 

tien minuten. En bleef daar gewoon staan. Na een poosje blies het 

fluitje opnieuw, de groep mensen stak de straat over, gewoon zo druk 

als ze maar konden zijn.

En ik merkte op dat er een dame achteraankwam met een geruite 

jurk aan. Ze had een kleine Canadese...?... aan en ze droeg een pocket-

boekje over haar arm. Ze liep aan de overkant van de straat en de 

Geest van de Here zei: "Ga naar haar toe."

En ik liep zo naar haar toe, en ze liep voorbij en keek naar beneden, 

liep mij voorbij. Nu, ik dacht: "Dat is vreemd. Misschien deed God 

daar gewoon iets wat ik niet wist." 

41 Ze liep ongeveer anderhalve meter. Ze keerde zich om en keek zo. Ze 

zei: "O, broeder Branham." En ze zei... ze zei: "O..." Ze begon zichzelf 

gewoon te slaan. Zei... O, ze wist niet wat er was gebeurd.

Ik zei: "Wat is er aan de hand, zuster?"

Ze zei: "Ik kom uit Canada." Ze zei: "Ik heb elke cent uitgegeven 

die ik had, ik mag maar honderdvijftig dollar." Ze zei: "Ik heb een 

verdorde hand." En ze zei: "Ik sliep gisteravond in een portaal en had 

vanmorgen vijf cent voor koffie." En ze zei: "Ik ging hier op pad om 
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te liften om weer thuis te komen." Een jonge vrouw, ongeveer dertig 

jaar oud. Ze zei: "En ik ging hier twee blokken ver, en iets zei tegen 

mij: 'Keer deze kant op.'"

O my. Daar was het. Ik zei: "Strek je hand naar mij uit, zuster."

En daar kwam haar hand. En die grote Ierse agent die daar stond, 

keek. Hij zei: "Ik ken u, broeder Branham."

En hier kwam hij aanrennen. My, een groep mensen daar. Ze 

moesten een troep halen om weg te komen. Iedereen eromheen, een 

genezingsdienst. De Here werkt. 

42 God leidt. Gelooft u dat niet? Dat is juist. Nog niet zo lang geleden, 

toen ik uit een samenkomst kwam, ging ik naar buiten. Dit gebeurde 

in... hier in de Camden, Arkansas. Ik ging de samenkomst uit. En zie 

gewoon hoe de Here werkt.

Eerst, vlak voordat ik mijn uniform aflegde, was ik een 

jachtopziener in de staat Indiana, drie jaar geleden. En bij... Vlak 

voordat ik mijn uniform aflegde, had de Here mij geroepen en was Hij 

aan mij verschenen, en de Engel des Heren, zoals ik u heb verteld hoe 

het gebeurde. 

43 En ik ging naar beneden, mijn kleine meisje was net geboren. Ik 

ging naar beneden om een paar van die flessendoppen voor haar 

kattenkruid-thee te halen, of wat het ook was. En ik had mijn 

achtentwintig dollar cheque die ik ging innen. En ik ging naar... En de 

bus stopte daar in Spring Street, in het kleine stadje waar ik woonde. 

Ik merkte de vreemd handelende man op die wegliep en hij keek 

me aan. Ik ging naar de drogisterij en incasseerde mijn cheque, en 

kreeg de doppen en kwam terug. En terwijl ik de straat opging, legde 

iemand een hand op mij. En ik draaide me om. Hij zei: "Meneer, u 

bent een officier, zie ik?"

En ik zei: "Ja meneer, ik werk voor het reservaat van Indiana."

Hij zei: "Omdat ik zag dat u een officier was, wil ik u een vraag 

stellen."

Ik zei: "Ja meneer."

En hij zei: "Ik kan het u beter eerst vertellen." Hij zei: "Ik heb sinds 

ongeveer twee jaar een slechte gezondheid." 

44 En de Engel was net vier of vijf dagen daarvoor aan mij verschenen 

en had mij hierover verteld. En hij zei... of over de gave. En hij zei: 

"Ik was... ik woon in Paducah, Kentucky." Hij zei: "Gisteravond had ik 
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een vreemde droom." Hij zei: "Ik zag een engel uit de hemel neerdalen. 

En hij kwam neer en zei me naar deze stad Jeffersonville te komen en 

te vragen naar iemand met de naam Branham om voor mij te bidden." 

Hij zei: "Zou u weten waar er hier zo'n persoon was, iemand met de 

naam Branham?"

O my, mijn hart voelde gewoon alsof het zo groot was. En ik zei: 

"Mijn moeder heeft een pension net om de hoek."

Hij zei: "U bent..."

Ik zei: "Mijn moeder."

Hij zei: "Is uw naam Branham?"

Ik moest hem mijn armen geven. Ik zei: "Broeder, kom hier naar de 

hoek." En ik begon hem te vertellen wat er was gebeurd. En hij begon 

te huilen. En we knielden daar op straat, precies daar op straat, en ik 

bad voor hem. En toen ik opstond, hielden de mensen hun kinderen 

vast en namen hun hoed daar op straat af uit respect. En God daalde 

neer uit de hemel en genas hem daar. 

45 En een paar weken later kwam ik uit een gebouw en ik hoorde 

iemand roepen: "Genade, genade!"

Vier politiemannen brachten mij naar buiten om mij door de 

menigte te krijgen. Er drongen duizenden naar binnen. En de nacht 

daarvoor was de Engel des Heren, rechtstreeks in het gebouw waar 

ik was, naar beneden gekomen. En er waren mensen daar, kreupel, 

lam, blind en alles. Ik probeerde het uit te leggen, het de mensen te 

laten geloven. Ik zei: "Kunt u het niet geloven?" Ik zei: "Ik heb u de 

waarheid verteld." En ik zei: "Het is de waarheid."

Mijn broer loopt langs en wijst me op de tijd. Ik weet dat ik teveel 

praat. Dat is juist. Maar ik houd van u mensen, en ik wil... ik wil u 

dit hoe dan ook vertellen.

En er was een... Toen ik daar tot die plaats kwam, sprak ik en 

vertelde ik hen over de Geest van de Here. En precies rond die tijd 

kwam Het binnen door de voordeur, hier kwam Het. Ik zei: "Ik zal 

niet meer hoeven spreken. Hier is Het Zelf." 

46 En Het kwam recht door het gebouw op die manier. Het cirkelde 

rond waar ik was, zo. En mensen blind en doof en stom, en alles, die 

gewoon... stonden op en liepen door het gebouw God te verheerlijken.

De volgende dag werd ik door vier politieofficieren meegenomen 

uit een kerk waar ik sprak. Ik begon het gebouw uit te gaan en ik 
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hoorde iemand roepen: "Genade, genade, genade!"

En ik keek om, en even buiten de menigte stond een oude blinde 

gekleurde man, een kleine witte haarrand rond zijn hoofd, met een 

pet, roepend: "Genade, genade!"

Hij kon natuurlijk niet bij de blanke mensen staan. En hij huilde 

zo. En ik begon, en Iets bewoog en zei: "Ga daarheen."

En ik zei: "Laten we naar die plaats gaan waar die man is."

En hij zei... de officier zei: "O, broeder Branham, u zou uw hand 

niet op die man kunnen leggen." Zei: "Ze zouden u arresteren." Hij 

zei: "Dat kunt u niet doen, u bent in Arkansas."

Ik zei: "Wel, kijk, maar de Heilige Geest zegt me om daarheen te 

gaan..."

Hij zei: "U zou een rassenrel beginnen." Hij zei: "Dat kunt u niet 

doen, dit is het zuiden."

En ik zei: "Ik kan het niet helpen waar het is. De Here zegt mij dat 

ik hierheen moet gaan en ik..." 

47 Ze gingen met mij mee. En ze trokken een kring eromheen. En ik zal 

het nooit vergeten. Ik hoorde zijn vrouw zeggen: "Schat, de dominee 

komt naar je toe, de dominee."

En zo ging ik en kwam ik waar hij was. En hij zei: "Is – is – is – is 

– bent u dat, dominee Branham?" Hij zei: "Kan ik uw gezicht voelen?" 

En hij legde zijn oude trillende handen op mijn gezicht.

Ik zei: "Ja, meneer."

Hij zei: "Dominee Branham, kunt u even naar mijn verhaal 

luisteren?"

Ik zei: "Ja meneer, ga uw gang."

En de mensen probeerden gewoon door te breken, maar ze hielden 

hun armen vast en hielden de mensen tegen. En hij zei: "Dominee 

Branham," zei, "mijn oude mammie had 'ligie zoals u; 'ligie zoals u." 

Zei: "Zij heeft mij in haar hele leven nooit een leugen verteld." Zei: 

"Ze is nu al tien jaar dood." Hij zei: "Ik ben ongeveer acht jaar blind." 

En zei: "Gisteravond..." zei hij, "Ik had nog nooit in mijn leven van u 

gehoord." En hij zei: "Gisteravond, rond acht uur." Hij zei: "Ik woon 

hier ongeveer tweehonderdvijftig kilometer vandaan." Zei: "Mijn oude 

mammie stond precies aan de kant van mijn bed en ze zei: 'Lieveling, 

ga naar Camden, Arkansas, en vraag iemand met de naam dominee 
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Branham en je zult je gezicht krijgen.'"

O my. Ik legde gewoon mijn hand op zijn arme, oude, donkere 

gerimpelde gezicht. Ik zei: "Here Jezus, ik begrijp dit niet, maar ik 

vraag om zijn gezicht in Uw Naam."

En terwijl ik mijn hand naar beneden bewoog, vrienden... God 

zal mij oordelen bij de oordeelstroon. En toen ik mijn handen naar 

beneden bewoog, begonnen de tranen langs zijn wangen te stromen. 

Hij zei: "Schat, ik kan zien."

Ze zei: "Schat." Ze begon te gillen en zei: "Kun je zien?"

Hij zei: "Kijk, dat is een rode auto daar." Hij zei: "Daar staat 

dominee Branham." En hij schreeuwde het uit. En daar was hij, 

helemaal in orde. 

48 Een paar maanden geleden, komend vanuit Dallas, was ik aan de 

grond gezet door het vliegtuig. Ik vertel u dit voor ik vertrek. Ik was 

aan de grond gezet door een vliegtuig in Memphis, Tennessee. Ik bleef 

de hele nacht, en de volgende ochtend belden ze ons en zeiden dat het 

vliegtuig om negen uur zou vertrekken.

En ik ging naar beneden. Ik had wat brieven teruggeschreven 

en ging naar het postkantoor, had ze vast. En ik ging naar het 

postkantoor om de brieven te versturen, en ik liep de straat af terwijl 

ik dat liedje zong dat u Pinkstermensen zingt: "Ik ben zo blij dat ik 

kan zeggen dat ik een van hen ben." Is dat niet waar? Iets over het 

overal aan de mensen te vertellen. Ik probeerde dat te zingen, weet u. 

En ik ging op weg aan de overkant van de straat, en iets zei: "Stop." 

49 Ik ging opnieuw op weg en ik zag dat het de Geest van de Here was. 

Ik ging terug naar de hoek van een bank. Ik zei: "Vader, wat wilt U 

dat ik doe?"

Hij zei: "Keer terug."

Ik ging regelrecht terug langs het hotel en bleef lopen, voor mezelf 

zingend: "Geloven alleen, alle dingen zijn mogelijk..." Geleid door de 

Geest ging ik naar beneden langs de rivier en naar een paar gekleurde 

hutjes daar beneden bij de rivier... En ik liep naar beneden. Hij zei: 

"Sla nu af naar rechts."

Ik ging een kleine heuvel af, zoals deze, een prachtige ochtend, 

de zon kwam eraan, bloemen bloeiden gewoon rond Memphis. En ik 

was... De zon was net boven de heuvel komen piepen, en het had 

de avond daarvoor geregend, en dus was het daar allemaal prachtig 
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in het zuiden. En ik keek, hangend over het hek, en daar hing een 

typische tante Jemima. Ze had een... In plaats van... Ze had een 

mannenhemd om haar hoofd gebonden. Ze keek over het hek. Ik 

kwam voorbij en deed... [Broeder Branham neuriet – Vert] terwijl 

ik de straat afkeek en mij afvroeg waar de Here mij heenleidde. Ze 

keek, tranen over haar dikke vette wangen. Ze zei: "Goedemorgen, 

dominee."

Ik zei: "Hoe maakt u het, tante?" Het verraste me, "Dominee"? Ik 

keek rond en zei: "Kent u mij?"

Ze zei: "Ja meneer."

En ik zei: "Kent u mijn naam?"

Ze zei: "Nee meneer."

Ik zei: "Hoe wist u dat ik een dominee was?"

Ze zei: "Dominee." Zei: "Hebt u ooit gehoord over de Sunamietische 

vrouw die een baby kreeg door... De Here beloofde haar de baby en de 

baby stierf?"

En ik zei: "Ja."

Ze zei: "Ik was zo'n soort vrouw. En ik beloofde de Here dat ik mijn 

baby voor Hem zou opvoeden." En zei: "De Here gaf mijn man en mij 

een lieve jongen."

En ze zei: "Dominee, hij nam de verkeerde weg toen hij ongeveer... 

een paar jaar geleden." En hij zei: "Hij kreeg een gevaarlijke ziekte, 

een geslachtsziekte." En ze zei: "Het ging veel verder bij hem door 

dan we hadden verwacht." En zei: "En nu ligt hij dood te gaan in de 

kamer." Hij zei: "De dokter heeft hem allerlei injecties gegeven." En 

zei: "Hij kan niet meer beter worden." En zei: "Hij is sinds gisteren 

niet meer bij bewustzijn. De dokter was weer hier en zei: 'Houd elk 

moment rekening met het ergste.' Er was geen hoop voor hem, zijn 

bloed was vier-plus en helemaal niets kon hem helpen." En ze zei: 

"Hij gaat dood."

En ze zei: "Ik ging op mijn knieën." En zei: "Ik bad." En zei: "Ik 

bad: 'O Heer.'" Zei: "'Ik ben een vrouw zoals de Sunamietische, waar 

is Uw Elia?' En begon gewoon te bidden. " Zei: "Ik bad en bad." En zei: 

"Vanmorgen, vlak voor daglicht..." Zei: "De Here zei: 'Sta bij dit hek.'" 

50 En daar was haar rug nat waar ze had gestaan. Ze zei me niets 

verkeerds. Ze zei: "En kijk."

O my. Begon te... Ik liep het huis in. Daar was een flinke, grote, 
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sterk uitziende jongen. En ze gaf hem klopjes. Hij lag daar met een... 

met een deken in zijn hand en deed: "Um, Um, Um", op die manier. 

En hij zei: "Mammie, het is zo donker. Um. Ik weet niet waar ik heen 

ga, mammie", zoals dat.

Ze zei: "Mijn lieve kind, ken je mammie?"

Mijn lieve kind. Hij was... Natuurlijk, hoe oud je ook bent, je bent 

toch moeders kind. Wat je ook hebt gedaan, je bent nog steeds moeders 

jongen.

En daar was ze, hem klopjes gevend en liefkozend. Ze zei: "Ken je 

mammie?" zei ze, "Ken je je mammie?"

Het leek er niet op dat hij haar herkende. Hij schreeuwde: 

"Mammie", ging zo door; hij was in een soort bewusteloze toestand.

En dus zei ze: "Kunnen we bidden, dominee?"

Ik zei: "Ja mevrouw." 

51 En die oude heilige knielde daar neer en bad. O my. Het greep 

gewoon mijn hart aan. En ik stond op en ik voelde zijn voeten. Ze 

waren koud en plakkerig; de dood was op hem. En toen knielden we 

opnieuw en begonnen te bidden. En ik zei: "Dierbare God, ik weet niet 

waarom U mij hierheen hebt gestuurd. Maar U hebt mij zo deze weg 

in laten slaan en mij hierheen gebracht. En ik weet dat het te laat 

is voor het vliegtuig." Het vliegtuig had echter twee uur vertraging. 

Dus ik zei: "Ik... ik weet niet waarom U mij hier bracht. Maar nu, in 

gehoorzaamheid aan de leiding van de Geest, leg ik mijn handen op 

deze jongen in de Naam van Uw Zoon, Christus Jezus."

Hij zei: "Mammie, het wordt licht."

Na enkele ogenblikken was hij op en stond hij op zijn voeten. Ik 

ging daar een paar maanden geleden doorheen. Hij ontmoette mij op 

het station van Abbey. Hij zei: "Broeder Branham, ik ben nu volkomen 

normaal en het is allemaal van mij weggegaan." 

52 O, broeder, zuster, diezelfde God Die Simeon leidde, is hier 

vanavond. Dat is juist. Hij kan leiden op diezelfde... uren en uren 

kan ik getuigen.

Maar kijk. In diezelfde tijd was er een oude blinde profetes, 

genaamd Anna. Kijk naar haar. Toen Simeon de baby Jezus opnam, 

geleid door de Heilige Geest, regelrecht naar Hem... Gelooft u niet dat 

het dezelfde Heilige Geest is vanavond?

En kijk, slingerend door de menigte kwam er een oude blinde 
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vrouw, Anna, die zich een weg baant door de menigte. Niemand had 

het haar verteld. Maar ze kwam regelrecht naar waar Hij was, hief 

haar handen op en zegende God. De Heilige Geest leidde haar door de 

mensen. 

53 Hij leidt de vis door het ongebaande water, de vogels door de 

ongebaande lucht. O my. Hij kan Zijn volk leiden, als u het Hem 

gewoon toelaat. We worden geleid door de Geest van God. We 

verwachten dat God hier vanavond iets zal doen. En ik geloof dat 

Hij hier nu is om iets te doen op dit moment, om de zieken te genezen.

Vader, wij danken U voor Uw Geest en Uw liefde. En ik verwacht, 

Vader, dat U vanavond zult bewegen over de harten van de mensen 

om hen Uw Goddelijke programma te laten zien, om de mensen te 

leiden die Gij in deze dag hebt geroepen. En ik geloof, Vader, dat U 

vanavond de dingen zult laten gebeuren die U mij hebt geopenbaard, 

dat veel zieken vanavond gezond zullen worden gemaakt. Sta het toe, 

Vader. Hoor het gebed van Uw nederige dienaar. Want ik vraag het 

in Jezus' Naam. Amen. 

54 Terwijl ik ga bidden, bidt u dan met mij, als u wilt, en bid voor 

mij. De broeders zullen de gebedsrij roepen. En bidt u met mij. 

Hoevelen zullen dit voor mij doen, want wanneer ik wegga, ik... Als 

Hij mij zalft als ik terugkom. Ik kan misschien niet veel zeggen. 

Maar kijk, vrienden, ik kan niet op mezelf vertrouwen. Ik moet Ervan 

afhankelijk zijn. Ik zeg niets; Hij doet het spreken.

Kijk nu. Wanneer God iets op het podium doet, gelooft u het 

allemaal. Dit is niets anders dan alleen om Gods houding te tonen. Als 

het eenmaal gedaan kon worden, zou het u allemaal moeten bewijzen 

dat Jezus hier is om het te doen. Is dat juist?

Mozes was een door God gezonden profeet. Hij had twee tekenen 

om de mensen te laten zien dat hij was... dat hij Gods Boodschap had. 

En toen hij die twee tekenen uitvoerde, geloofden de mensen hem. Hij 

hoefde het nooit meer uit te voeren, de mensen geloofden hem.

En als ik zo naar u toe kom en die dingen vraag, zou u dan niet met 

heel uw hart moeten geloven? Als ik de tekenen kon doen die God mij 

beloofde te doen, dan zou u allen met heel uw hart moeten geloven. Is 

dat niet juist? Dat is waar. 

55 Nu, zelfs voordat ik naar het podium ga, of weg om voor de mensen 

te bidden, wil ik dat u gelooft. Wanneer u dan deze dingen ziet 

gebeuren, wil ik dat ieder van u mij dit belooft, dat u precies zult 
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doen wat God zegt.

Ik heb Hem gevraagd om deze gezalfde engel, die naar mij toe 

komt, over dit gehoor te laten gaan en de ene en dan de andere zo aan 

te raken. En genees hen vanavond terwijl de dienst bezig is. Ik ga het 

vragen. Ik heb Hem gevraagd om dat te doen. En ik geloof dat Hij het 

zal doen. Ik geloof het met heel mijn hart. Gelooft u het ook, en God 

zegene u. [De gemeente zingt "Only Believe"  – Vert]

56 Laten we even onze hoofden buigen. O Vader, help ons nu om uw 

geliefde Zoon en Zijn belofte te ontvangen, wetend dat Zijn Geest 

vanavond in ons midden is. En ik vraag U dat U elke zieke in het 

gebouw zult genezen. Door Jezus Christus' Naam vraag ik het. Amen. 

Nu, u mag gaan zitten als u wilt. 

57 Laat iedereen echt eerbiedig zijn. En nu, er kunnen vreemden 

zijn die nog niet van de werking van de Geest van God hebben 

gehoord, waardoor deze bediening mij gegeven is. Het werd door een 

engel gegeven toen ik werd geboren. Het manifesteerde zich drie jaar 

geleden. Het volgde me altijd, liet me weten dat het dichtbij was. Toen 

kwam het tot mij: het was een man. Hij is vaak in de samenkomsten 

gezien. Grote, forse man, een gewicht van ongeveer negentig kilo, 

donker haar tot op Zijn schouder. Getuigend toen Hij kwam, zei Hij: 

"Ik ben uit de tegenwoordigheid van God gezonden om jou te vertellen 

van je...?... geboorte en leven is om aan te geven dat je een gave 

van genezing tot de mensen van de wereld brengt." En begon mij 

verschillende dingen te vertellen die zouden gebeuren.

Ik vertelde hem dat ik ongeschoold was en niet kon gaan. Hij 

vertelde me dat ik twee tekenen zou krijgen.

Ik zei: "De mensen zullen me niet geloven, omdat ik niet voldoende 

opgeleid ben om tot mensen te spreken."

Hij zei: "Er zullen jou twee tekenen gegeven worden, zoals aan 

de profeet Mozes." Hij zei: "Eén teken zal zijn dat je zult... je zult 

ziekten door je hand ontdekken. Wanneer de mensen contact met je 

maken, wel, dan zul je in staat zijn hun te vertellen welke ziekten ze 

hebben, door een bovennatuurlijke onderscheiding." En zei toen: "Als 

je oprecht bent, dan zal het gebeuren dat je de mensen de geheimen 

van hun hart vertelt, en de dingen die zij in hun leven hebben gedaan 

die hun genezing zouden hebben verhinderd, enzovoort." 

58 En ik zei: "Ik zal... Ik ben... Zij zullen mij niet geloven."

Hij zei: "Ik zal met je zijn."

25DEEL 50, NR 6



En ik zei: "Ik zal gaan."

En het Licht begon zich over de vloer samen te trekken en ging 

omhoog... De engel ging omhoog met het Licht, vormde een echt heilig 

Licht, zoals u op de foto ziet, en ging weg. Het keert avond na avond 

terug en het komt in de samenkomsten.

Ik beweer niet... Dus iedereen zal het zeker weten, ik beweer geen 

Goddelijke genezer te zijn. Kranten en dergelijke noemen het zo, maar 

dat is een fout. Er is geen mens die kan genezen, zelfs Jezus niet. 

Jezus beweerde niet een Goddelijke Genezer te zijn. Hij zei: "Ik ben 

het niet Die de werken doe, het is Mijn Vader Die in Mij woont, Hij 

doet de werken."

Geen sterveling kon toen Goddelijke genezing claimen. En dan, als 

Hij Goddelijke genezing niet kon claimen, dan kan ik het zeker niet. 

Geen vlees kan roemen; het komt door de Geest van God. Hij is de 

Genezer. 

59 Maar ik... Het detecteert ziekten en andere dingen die gebeuren, die 

plaatsvinden in de levens van mensen, soms als zij... [Leeg gedeelte 

op de band – Vert] ...?... waarom het het uitroept en hen laat weten 

dat ze zondaars zijn. Als zij geheime zonden in hun leven hebben, 

niet-beleden, onthoud, het zal het uitroepen, en het zal u daarover 

vertellen.

En dat is de reden dat wanneer mensen komen, te eniger tijd 

wanneer zij, zeg maar, tot mij komen zonder de zalving, zij zeggen: 

"O, ik... ik ben een gelovige, broeder Branham." Ik neem hun woord 

aan. Maar onder de zalving, je... je voelt duidelijk dat ze hier beneden 

zijn; je moet hier komen naar dit niveau, laten we zeggen, als ik het 

illustreer. Hier is de gave hier boven, en u komt en gelooft dat u 

daarboven bent; dat maakt nog niet dat u daarboven bent. Je moet 

je geloof tot hier verhogen. Wanneer dan dat geloof volmaakt gelooft, 

moet de macht die u vasthoudt vertrekken. 

60 Ik heb het nooit zien falen. Ongeacht hoe blind, kreupel, lam of wat 

ook... Is hier iemand eerder in mijn samenkomsten geweest, laat mij 

uw handen zien, die in mijn samenkomsten zijn geweest? Vertel ik 

de waarheid? Gebeurt dat? Als dat zo is, houd uw handen omhoog. 

Iedereen die naar het podium komt, ongeacht wat er met hen aan 

de hand is... Dat klopt. En hun geheimen worden verteld; hun... nu, 

hun...

Ik kan niet genezen. Maar ik weet wel of ze genoeg geloof hebben 
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om genezen te worden of niet. Zie? Dat is waar het hier om gaat.

Maar terwijl God hierheen gaat, zal Hij ook daarheen gaan. Zie? 

En onthoud, wanneer Hij hier iets doet... 

61 Nu, Mozes kon alleen deze wonderen verrichten, maar de mensen 

moesten hem geloven. Dat was de betuiging dat hij door God gezonden 

was. Begrijpt u? Het betuigde dat zijn woord waar was. Als iemand 

iets zegt en God getuigt dat niet, dan is de man verkeerd. Maar als 

de man iets zegt, en God getuigt dat vervolgens, dan heeft die man 

gelijk. Zie? Niet alleen één keer, maar steeds opnieuw; het moet de... 

een keer zijn. Nu deed Mozes dat en bewees het aan de mensen.

Nu, als u... als deze... Als God vanavond antwoordt en bewijst dat 

wat ik heb gezegd de waarheid is, hoor dan mijn woord. God zal elke 

persoon in het gebouw genezen. Dat is als... als u zult beloven Hem te 

dienen en Hem te geloven. 

62 Nu, onthoud, als u het gebouw verlaat, ga dan getuigen dat u 

genezen bent. "Geloof is de vaste grond van dingen die men hoopt, het 

bewijs van dingen die men niet ziet." Als deze mensen hier komen, is 

het niet precies door geloof, hoewel het op één manier een geloof is, 

maar hun geloof moet worden opgebouwd. Ga voort en getuig dat u 

het gelooft, en u bent genezen en u zult gezond worden. Wel, gelooft u 

dat? Net zoals u getuigde dat u gered werd, het werkt gerechtigheid. 

Getuig dat u genezen bent, het bewerkt genezing en God zal het 

toestaan.

Goed. Laten we nu eens kijken waar we zullen beginnen in de... in 

de rij. In orde, van hier. In orde. Iedereen wees echt eerbiedig. 

63 Waar komt u vandaan, zuster? New York. U bent van hier in de 

stad.

Nu, als u de patiënt zult opmerken... Alleen de Geest van de Here 

is hier en de patiënt; ik ken haar niet. Ze komt uit New York. Maar 

een echt vreemd gevoel... Kijk naar ze, en wanneer ze op ongeveer 

twee-en-een-halve of drie meter komen, zult u de uitdrukking op hun 

gezicht zien komen. Nu, de dame, ik ken haar niet.

Maar u hebt een eigenaardig gevoel, nietwaar, dame, een vreemd, 

heel eigenaardig... Nu, opdat het publiek het kan weten, zou u net iets 

dichter bij de microfoon willen gaan staan? Is dat niet de waarheid? 

[De zuster antwoordt: "Het is de waarheid." – Vert] Een heel vreemd 

gevoel. Het is iets heiligs.

Wat het is, het Licht dat u op de foto ziet, is nu hier op het podium. 
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U bent misschien niet... Het kan duidelijk worden. U zou het kunnen 

zien. Maar Hij is hier. Ik weet dat Het hier is. Alles lijkt melkachtig 

te worden overal in het gebouw. En dat is... Ik weet dat Het hier is. 

Ziet u? De zalving begint nu op te komen. 

64 Nu, laten we eens kijken. Ik wil dat u in gebed bent. Dat is...?... 

aan die dingen lijden...?... nerveus...?... Dat klopt. En u hebt hier al 

een tijdje last van...?... lopen. U hebt God niet gediend zoals u had 

moeten doen. Ik kon dat zien. U had er een verlangen naar, maar u 

hebt het niet gedaan. Zou u Hem van nu af aan willen dienen? Belooft 

u dat? Op geen enkele manier zou ik dat weten, alleen door God. 

Is dat juist? Ik zie u het proberen. U hebt zelfs gebeden voordat u 

hier kwam, proberend om genade te vinden, nietwaar. U was onlangs 

aan een kant van een stoel neergeknield, waar een klein tafeltje aan 

de rechterkant staat, biddend (is dat juist?) proberend om genade te 

vinden. Niemand weet dat, dan God, ik, en u. Is dat waar?

Als ik dan, door de Geest van God, u nu hetzelfde vertel, zoals aan 

de vrouw bij de bron werd verteld... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

Toen de Meester daar was, vertelde Hij haar de geheime zaak die 

haar van haar vrijheid afhield. En ze zei dat ze Hem accepteerde. Ze 

zei: "Kom, zie een Man Die me alles heeft verteld."

En Zijn Geest is hier nu, werkend door Zijn dienaar die u vertelt... 

Gelooft u dat? En ik heb u verteld wat u hindert. U accepteert Hem 

nu, wilt u dat doen? 

65 Zullen we onze hoofden buigen? Hemelse Vader, U bent hier om 

onze zuster beter te maken. Sta het toe, dierbare God, dat U haar nu, 

ziel en lichaam, zult genezen. Moge zij het gebouw nu verlaten met 

blijdschap. Vergeef haar, Here, elke overtreding. Sta het toe, Vader, 

dat zij voortaan Uw kind zal zijn, ziende haar aanhouden bij U, ziende 

die fout die zij daarginds maakte, Vader, en Uw Geest Die bekwaam 

was om het hier op het podium uit te roepen.

Maar gij demon, op de belijdenis van het geloof van deze vrouw in 

de Zoon van God, kom ik in de Naam van Jezus Christus, de gave van 

Goddelijke genezing belijdend. Je bent bekend gemaakt. Je kunt je 

niet langer verbergen. Kom uit de vrouw door Jezus Christus.

Iets heeft u verlaten. Accepteert u Hem? U bent genezen. Dat 

is het. U voelt zich nu anders, is het niet? Goed. U mag uw hoofd 

opheffen. Zuster, uw zonden zijn vergeven en u bent nu genezen. 

Richt u op en ga van het podium af. U bent gezond. Loop heel snel.
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[Een broeder zegt: "Wat ik hier wil dat u hierbij opmerkt is dat 

broeder Branham dit volledig onderscheidt door de Geest van God. Op 

deze kaart waar staat: "Bent u gered?" heeft de dame het woord 'Nee' 

gezet. Ik wil dat u opmerkt hoe de Geest van God exact waarneemt 

wat er in het leven van ieder individu zit."  – Vert]

66 Laat iedereen echt eerbiedig zijn, zo eerbiedig als u maar kunt. In 

orde, breng dan de patiënt.

En iedereen wees eerbiedig en... en heb gewoon geloof. Nu, ik wil 

dat u dit doet. Ik weet gewoon al dat God zal antwoorden wat ik Hem 

vanavond vraag. Ik wil dat u deze kant op kijkt. Ik kan nauwelijks 

zeggen wie het precies is, maar ik wil dat u deze kant op kijkt en met 

heel uw hart alles gelooft wat er is gezegd. 

67 Ja, de Geest van de Here is hier nu. De dame heeft haar rug 

omgekeerd. Ik heb mijn rug naar haar gekeerd. Ik wil dat u iets 

dichterbij komt, dame, hierheen naar het podium, u. U bent een 

vreemde voor mij. Maar ik kan u vertellen wat er met u aan de hand 

is. Zult u het accepteren als door God gezonden? U hebt artritis gehad, 

nietwaar. Steek uw handen op; u bent genezen. Jezus Christus maakt 

u nu gezond. Stamp uw voeten op en neer, zoals dit. Zo, omhoog, 

omlaag; met uw voeten, op en neer zoals dit. Loop nu van het podium 

af net als... zoals in u... u en ik, heel snel.

[Een broeder zegt: "Op de kaart van de dame staat een woord 

'artritis'."  – Vert]

68 Iedereen, geloof met uw hele hart. Nu, heb gewoon geloof, geloof. 

Nu, dat is de manier. De Geest van de Here is hier. Dit kan 

onderkennen, onderscheiden.

Meneer, u die daar staat. Geloof nu met uw hele hart. Gelooft u 

mij? Accepteert u mij als Gods dienaar? Gelooft u dat ik Zijn profeet 

ben die hierheen is gestuurd om u uw doel te laten bereiken, dat u mag 

worden genezen? Zult u dan gehoorzamen wat ik u zeg om te doen? 

Wilt u dat doen, als ik u kan vertellen waarvoor u wilt dat er gebeden 

wordt? U hebt ook artritis. Is dat juist? Steek uw handen zo omhoog. 

Spring zo omhoog, want Jezus Christus maakt u gezond. Amen. Nu 

kunt u over het podium lopen. U bent genezen, mijn broeder. Richt u 

op. God zegene u, mijn dierbare broeder. U bent genezen.

Nu, iedereen, wees echt eerbiedig. Blijf nu gewoon bidden. 

69 Ver in het publiek werd dat een beetje herkend. Wanneer ze dichtbij 

komen, raken ze soms in een onderbewuste toestand wanneer ze... 
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wanneer ze komen; en daarom beseffen zij het niet helemaal totdat 

het is... Hij loopt door en schudt zijn vrienden de hand.

Kunnen we zeggen: "Dank de Here", iedereen...?...

[Een broeder zegt: "Op de kaart van de man staat het woord 

'artritis'."  – Vert]

70 Iedereen zal misschien begrijpen hoe de kaarten worden uitgedeeld. 

Ziet u, die mensen zijn... U bent drie avonden in de samenkomst 

geweest. Wat denkt u dat er na een week of twee zou gebeuren, 

wanneer het geloof van de mensen zich daaromheen begint te vormen. 

Wel, ze zouden de balkons oplopen, ze komen binnen met rolstoelen 

en staan gewoon op en springen uit de stoelen en rennen, want zij 

geloven. En wanneer zij met hun hele hart zullen geloven, trekt het 

gewoon de kracht van de Geest van God rechtstreeks naar de mensen, 

precies recht... regelrecht tot de mensen. Nu, als de... als... U moet 

geloven; u moet geloof hebben, heb... U...

Hoevelen geloven in God, laat ons uw handen zien. Gelooft u in 

Christus? Gelooft u in de Heilige Geest? Nu, ik wil u iets vragen. 

Gelooft u dat ik u de waarheid heb verteld? Dat is... dat is... Zie, als 

u dat doet, is dat wat de zegening brengt. Hij zei: "Als u de mensen 

ertoe krijgt om u te geloven... u te geloven, en oprecht bent als u bidt, 

dan zal niets het gebed in de weg staan." 

71 Nu, onthoud, ik kan niet genezen. Het vertelt alleen wat er gebeurt 

als de mensen staan; ze beginnen te kijken en ze vragen zich af, en... 

En als de Geest dan tot hen begint te spreken en hun vertelt wat hun 

ziekten en aandoeningen zijn, wel, dan stijgt hun geloof gewoon recht 

omhoog en die zaak verlaat hen.

Nu, als ik in staat ben om te vertellen dat de... wat er met u 

is, en wat het heeft gedaan door de Geest van God, dan weet ik 

wanneer het weggaat. Zoals wanneer Mozes kon voorzeggen wat er 

zou gaan gebeuren, en het gebeurde, dan geloven wij dat de schepping 

overeenkomstig Zijn Woord was. Nietwaar? Omdat het God is Die op 

beide wijzen spreekt.

Goed. Nu, ik wil dat iedereen bidt en echt eerbiedig is, overal in 

het gebouw. Waar u ook bent, laat iedereen eerbiedig zijn. Maar bid 

nu. Buig uw hoofd niet voordat ik het u vraag, u...

In orde, u kunt uw patiënt brengen, broeder. Nu, iedereen moet zo 

eerbiedig mogelijk zijn. 

72 En ik voel nog steeds vanavond dat er iets glorie... Nu, soms 
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wanneer de Geest van de Here nabij komt, wel, het is... Ik raak de 

draad kwijt van wat ik zeg. Ziet u? Maar nu, om het nu meteen op te 

merken, ik... Als ik kan proberen u te vertellen... Het begint nu voor 

deze patiënt neer te komen. Ziet u? Ik ken de dame niet, weet niets 

over haar. Nu, even een ogenblik. Wanneer het contact maakt... Het 

is nu op mij. Nu, wanneer ik een houvast krijg op... Kom dicht bij 

mij...?... O, ze is doof. In orde. Buigt u allen uw hoofd, overal nu.

Onze hemelse Vader, Die Jezus uit de dood heeft teruggebracht, 

U bent hier om onze zuster te genezen en om uw Goddelijke kracht 

te verkondigen. En we hebben moedig de stelling uitgesproken, dat 

niets stand zou kunnen houden voor de gave van God, dat niet verteld 

zou worden, en de vrouw heeft schijnbaar geloof. En ik vraag U haar 

vanavond te bevrijden van deze aandoening die Satan op haar heeft 

gelegd, opdat zij een getuigenis mag zijn in haar gemeenschap van 

de genezende kracht van God. Dat haar getuigenis een ouderwetse 

opwekking zou kunnen beginnen. Sta het toe, Here.

Gij dove geest, die over de vrouw is gekomen, ik bezweer u bij 

Jezus Christus, de Zoon van God, verlaat de vrouw. Kom uit haar.

U hebt u de laatste tijd erg slecht gevoeld, nietwaar. Is een 

tuberculose-dieet. Ja. Dat is allemaal weg.

In orde. U mag uw hoofd opsteken, gehoor. Ik stop mijn vingers in 

haar oren. 

73 Hoorde u mij? [De zuster antwoordt: "Ja." – Vert] Zeg: 

"Amen." ["Amen."] Ik leg... Hoort u mij nu? Zeg "Amen." ["Amen."]

"Ik houd van Jezus." ["Ik houd van Jezus."] Uw ogen hebben u last 

bezorgd. U hebt u de laatste tijd zwak gevoeld, nietwaar, echt zwak; 

en in de avond, vooral in de middag. Ik wachtte tot u uw gehoor had, 

zodat u het zou weten. Laat in de middag wordt u echt zwak. En 's 

nachts, niet... u bent... u hebt on-... rusteloze nachten en zo. Nu, wat 

dat was, u bent aangevochten door tuberculose, zuster. Ik ving dat op 

door de trillingen. Maar het is nu allemaal weg. U bent genezen; uw 

gehoor is werkelijk; u bent volkomen normaal; u kunt uw bril afdoen 

en van het podium af gaan...?... u bent genezen.

Goed, breng uw...?... Iedereen, zeg: "Dank U, Jezus." Amen, dat is 

goed. In orde.

[Een broeder zegt: "Op haar kaart staat: 'Doofheid en glaucoom 

van de ogen.'"  – Vert]

74 Ik wil dat u even hierheen kijkt. U bent uw hele leven uiterst 

31DEEL 50, NR 6



nerveus geweest. En nu nog iets wat er verkeerd met u is, natuurlijk 

hebben uw ogen u problemen bezorgd... astigmatisme, wat er verkeerd 

is in uw ogen. Had problemen met de maag. Klopt dat niet? Ja. Ik zie 

u aan een bureau zitten, loensend, proberend te lezen toen u een 

klein meisje was. Deze bepaalde dag toen er een zeker iets gebeurde; 

u droeg... droeg een roze geruite jurk...?... Nu, wanneer u... Terwijl 

u nu ook lijdt aan een maagzweer, waardoor u maagproblemen hebt. 

Klopt dat niet? Nu, er is een echt vreemd gevoel op u. Klopt dat niet? 

Dierbare zuster, Jezus Christus maakt u gezond. Zet uw bril af; ga 

naar huis en eet wat u wilt; want u bent nu genezen. God zegene u.

Laat iedereen echt eerbiedig zijn en bidden. In orde. U kunt uw 

patiënt brengen.

[Een broeder zegt: "Nervositeit, maagklachten en oogproblemen: 

merk op dat ze nu haar genezing krijgt zonder gebeden."  – Vert]

75 Geloof met uw hele hart, dat u... u probeert te geloven. U bent een 

vermoeide vrouw, nietwaar? U bent zwaar depressief geweest, is het 

niet? U hebt problemen gehad. En u weet waar ik het over heb. Ik zal 

het niet zeggen. Goed. Mag ik uw hand. Er is nog iets; o, het is kanker, 

zuster. Dat is erg. Maar gelooft u dat Jezus Christus u zal genezen 

en u gezond zal maken? Ik zal... zodat... Zie, u hebt problemen en 

beproevingen gehad. Natuurlijk nu dat vreemde gevoel over u; dat is 

de Geest des Heren.

Ik wil dat u hierheen kijkt, zodat u meer geloof zult hebben om te 

geloven. Hier is nu wat ik een vibratie noem. Kom dichterbij. Ik wil 

dat u mijn hand daar opmerkt. Wil dat u kijkt hoe die eruit ziet. Ziet 

u hoe gespikkeld en hoe zwart hij eruit gaat zien? En hoe hij kleine 

witte dingen blijft houden, die daar overheen lopen? Ik haal uw hand 

eraf en ik ga mijn hand erop leggen. Nu, het is er nu niet, nietwaar. 

Lijkt op de hand van ieder ander. Ik zal deze hand hierop leggen. Ziet 

er net zo normaal uit, toch?

Maar eerwaarde Lindsay, zou u naar voren willen komen. Ik zal 

eerwaarde Lindsay erop leggen. Ziet er gewoon normaal uit. Ik zal 

mijn eigen hand erop leggen; het is normaal. Nu, kijk. Ik pak deze 

hand hier en leg die daarop. Kijk er nu naar. Zie hoe het opzwelt, echt 

rood uitziet, als een bloedig schot, die kleine witte dingen. Dat is uw 

kanker, zuster. Dat is het leven van een demon die uw leven probeert 

te nemen. En het gaat hier nu door. Dat voel ik volkomen door mijn 

polsen en armen. Zie? Het beweegt helemaal door tot aan mijn hart. 

En dat is wat dat doet. 
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76 Nu wil ik dat u mijn hand in de gaten houdt. En nu, als dat zo 

blijft, is uw leven erg kort. Als het beweegt... U hebt vertrouwen. 

Ik verwachtte dat het u op elk moment zou verlaten. Maar tot nu 

toe is dat niet gebeurd. Maar u bent... u lijdt ook aan aanvallen van 

duizeligheid, wat wordt veroorzaakt door een hoge bloeddruk. En... en 

nog iets is de tijd, uw zenuwachtigheid, dat wordt veroorzaakt door de 

menopauze, verandering van leven, die in u werkt. Is dat juist? Hebt 

u ook kinderen, nietwaar?

Ik wil... Ik wil dat u... Ja. Ik wil dat u mij met uw hele hart gelooft. 

Nu, om te betuigen dat wat ik u zeg waar is, wil ik dat u mijn hand in 

de gaten houdt. En als het stopt zoals... Ik wil dat u deze andere hand 

neemt en die kleine dingen voelt terwijl ze over mijn hand bewegen, 

zodat ze het kunnen zien. Dat is... dat is het leven van die kanker. Het 

gaat door, een beetje... voelt een beetje alsof het gaat, thrrrrr, thrrrrr, 

thrrr. [Broeder Branham illustreert het – Vert] Nu, als dat stopt, wil 

ik dat u het ziet. 

77 Nu, de Bijbel zegt: "Laat ieder woord in de mond van twee of meer 

getuigen bevestigd worden." Is dat waar? U bent een Christin en ik... 

En u gelooft, en u komt nu, en u bent een vreemdeling. Ik heb u verteld 

wat er met u aan de hand is en wat er in uw leven is gebeurd. Is dat 

waar? Dat is een getuige, toch? U kijkt hier naar iets bovennatuurlijks 

dat er op mijn hand gebeurt, klopt dat? Dat zijn twee getuigen. Als 

het blijft, is het drie; als het weggaat, is het drie.

Maar dit bepaalt of u beter zult worden of niet. Nu, er is niets 

anders wat God zou kunnen doen om u te laten geloven. Klopt dat? 

Nu, ik wil dat allen in het gehoor hun hoofd buigen terwijl de patiënt 

naar mijn hand kijkt. 

78 Onze hemelse Vader, we denken aan de tijd dat Nathanaël tot 

U kwam. Filippus ging erheen en haalde hem, en toen hij naar 

Nathanaël kwam, vond hij hem biddend. En hij zei tegen Nathanaël: 

"Kom, zie Wie ik heb gevonden, Jezus van Nazareth, van Wie 

gesproken is door Mozes, de profeet."

Hij zei: "Kan er iets goeds uit Nazareth komen?"

Hij zei: "Kom en zie."

En toen hij bij de gebedsrij kwam, o God, kunnen we zien dat de 

Geest van God Jezus bewoog. Hij zei: "Daar is een Christen, daar is 

een gelovige, inderdaad een Israëliet", anders gezegd.

En Nathanaël zei: "Wanneer kende U mij?"
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Hij zei: "Voordat u kwam, was u aan het bidden onder een boom."

En hij zei: "Gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël."

O, U beloofde dat Uw Geest altijd bij ons zou zijn, zelfs tot het einde 

van de wereld. En U bent hier vanavond om op te sporen, te vertellen 

en te genezen door geloof. En Vader, we zijn zo dankbaar dat U zei: 

"Een korte tijd en de wereld zal mij meer... niet meer zien. Maar u 

zult Mij zien, want Ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde van de 

wereld." Wat zijn wij dankbaar dat U hier in New York met ons bent 

vanavond in dit auditorium. En deze, onze zuster, die gebeden heeft, 

en een Christin... En ons is geleerd dat alle dingen medewerken ten 

goede voor degenen die U liefhebben. En Vader, ik heb tot haar alles 

gesproken wat U in mijn mond hebt gelegd, en ik verwacht dat U 

haar zult genezen. Wilt U het niet toestaan, Here, voordat zij... [Leeg 

gedeelte op de band – Vert] ... weggenomen. Ik vraag U om het toe te 

staan. Geef mij geloof, Vader, in deze uitdaging terwijl ze mijn hand 

in de gaten houdt. 

79 Gij demon, in de Naam van Jezus Christus, verlaat de vrouw. 

Natuurlijk, ziet u, het is niet gebeurd. Het begon...?... handen.

[Een zuster spreekt in tongen – Vert]

Here Jezus, Zoon van God.

Sta Uw zegeningen toe, o God, aan deze sterveling. Sta het toe, 

Vader.

[Een broeder geeft de uitlegging. Leeg gedeelte op de band – Vert]

U ziet wat er is gebeurd, nietwaar, zuster? Weg. De dame is 

genezen. [Leeg gedeelte op de band – Vert] Nu, de dame, waar komt 

u vandaan? Mijn hand is net zo normaal als die van elke man. Is dat 

juist?

Nu, de dame staat hier, naar zichzelf te kijken. Ze is een vrouw 

uit New York. Ik heb nooit mijn hand bewogen. Net zo normaal als 

de hand van welke man ook, toch? Het ging gewoon weg, verdween 

gewoon. Nu, dat is... Er zijn drie getuigen. En de Heilige Geest Die 

door de gemeente sprak, getuigde dat het gezonden was. Nu, er is...?... 

Er is... Uw genezing is voorbij, zuster. God zegene u. U mag naar huis 

gaan en...

Laten we gewoon ons hoofd buigen en dank offeren. 

80 Breng uw patiënt, als u wilt. Vader, ik bid U om genadig te zijn. 

Laat Uw volk Uw werken zien, dierbare Vader, en U kennen. Door 
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Jezus Christus bid ik deze zegen. Amen.

[Een broeder zegt: "Op de kaart van de dame stond het woord 'drie 

jaar kanker'."  – Vert]

81 Almachtige God, Gij hebt door Uw Zoon Jezus beloofd dat U deze 

verstikkende geesten van de vrouw zult verwijderen.

Kom uit haar, Satan. Ik bezweer u door Jezus, de Zoon van God. In 

orde. U mag... u kunt zien wat er met haar is gebeurd. Het kropgezwel 

ging regelrecht uit haar keel. Wel, God zegene u...?...

Vrienden, Hij is hier om iedereen te genezen. Gelooft u dat? Nu, 

kijk. Ik wil u iets vragen. De Geest van de Here spreekt. De mensen 

hoeven niet hier naar het podium te komen om te worden genezen, ze 

kunnen overal in het gebouw worden genezen.

Nu, alleen omdat die mensen gebedskaarten hebben en naar voren 

komen... Zie, we geven vijftig kaarten of honderd kaarten uit. En dan 

komen we naar de samenkomst, ze schudden die kaarten, van één tot 

vijftig, of waar dan ook... 

82 Toen hadden we een tijd dat de mensen zich gewoon verzamelden en 

als ze kaart nummer één niet konden krijgen, wilden ze niet komen. 

En als ze niet ergens binnen de vijftien of twintig zaten, waar we 's 

avonds aan toe zouden komen, wilden ze geen kaart. Dus moesten 

we de kaarten door elkaar schudden. En dan vroegen ze met welk 

nummer we zouden beginnen. Dus in plaats daarvan laten we hen 

gewoon bij elkaar komen, geven de kaarten uit en selecteren ergens 

in die groep een nummer. En dan roepen we er zoveel op als waar 

we voor kunnen bidden gedurende de avond. Nu, dat is de manier 

waarvan we hebben ontdekt dat die succesvoller werkt. En de mensen 

komen naar het podium.

Het enige goed dat het doet om naar het podium te komen, is 

gewoon dat zij... gewoon om hier te staan, dat het misschien... Je hoeft 

daarvoor niet te komen. Want God kan nu precies hier het geheim van 

elk hart in dit gebouw openbaren. 

83 En ik weet dit ene ding: er is een geweldige, geweldige groep mensen 

hier die gelooft. Er lijkt van overal een druk te komen. God kan alle 

dingen doen. Alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Is dat 

juist? Jazeker.

Nu, Hij kan... Hij kan daar iets uitspreken. Maar nu kijk, als 

Hij dit als de waarheid heeft geverifieerd, gelooft u dan dat het de 

waarheid is? Het is de Geest van de Here Jezus Christus. Onthoud 
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dat als ik u nooit meer zie, ik u de waarheid heb verteld. En nu, God 

zal genezen en iedereen hier genezen, als u het slechts gelooft.

Dat... Nu, ik heb Hem gevraagd om dat vanavond te doen. En ik 

geloof God. Ik geloof dat Hij zal doen wat ik Hem heb gevraagd. Want 

ik denk: wat als dat mijn moeder, vader, broer of mijn kind was, of 

wat het daar ook was, of ziek... 

84 Daar was een klein meisje dat net deze kant op keek, net op dat 

moment, een lief klein ding, en zij is... Haar kleine vibraties kwamen 

omhoog. Er is een... Ik... Ze zit hier, een klein zwartharig meisje. 

Lieverd, ga op je voeten staan. Ik wil even naar je kijken. Kijk hier. 

Ja, sta op. Kijk deze kant op, schat.

U had gewild dat dat kind in de gebedsrij zou komen, nietwaar, 

zuster? Als ik, door de Geest van God, u kan vertellen wat er mis is 

met dat kind, wilt u mij dan aannemen als Gods dienaar? Het kind 

heeft een gezwel in haar keel. Is dat juist? Het heeft er last van gehad. 

Het is iets in haar keel waar ze last... Is dat waar, schat? Slik en leg je 

hand op je keel. Jezus Christus geneest je nu. God zegene je, lieverd. 

Is dat waar, moeder? God weet alles over alle dingen. 

85 Hier zit een man hier voor mij met een wandelstok in zijn hand. 

Dierbare broeder, gelooft u mij? Kijk deze kant op. U lijdt aan een 

hartkwaal, nietwaar. Leg die stok neer en ga uw weg het gebouw uit. 

U bent genezen, meneer. U hebt hem niet meer nodig.

Gelooft u allen Jezus Christus? Ik wil dat u deze kant op kijkt en... 

Het is... God kent al uw harten.

Hier zit een dame, die hier zit met een rode blouse aan. Zie 

hierheen, zuster. Lijkt alsof u in de problemen zit. Uw man zit daar en 

houdt u vast, uw geliefde. Kijk hier. U lijdt. U hebt de laatste tijd wat 

problemen gehad, nietwaar. U bent in een kliniek of een ziekenhuis 

geweest. Ja, u hebt een operatie gehad, is het niet? Het was bij Mayo 

Broeders. Is dat juist? Ik kan de instelling zien. Het gebeurt tussen 

u en mij. Het is een galblaasoperatie, als ik me niet vergis. Is dat 

juist? U maakt zich er zorgen over, omdat u zwak bent. Sta op. Jezus 

Christus maakt u nu gezond. U bent genezen. Wees niet bang. 

86 Iedereen, geloof. Dat is juist. Heb geloof in God. Geloof met uw hele 

hart. Wees er zeker van dat Hij alle dingen weet. Gelooft u het?

Hier is een arme, oude, gekleurde dame, die daar zit met een 

zwarte hoed op. Ga staan. U was doof, vrouw. U kunt nu horen. Jezus 

Christus maakt u gezond. U was doof. Is dat juist? Hoort u nu goed? 
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Kunt u mij horen? Zeker. U bent genezen. Jezus Christus maakt u...

Wel, Hij zal nu iedereen in het gebouw genezen. Gelooft u het? Ga 

even staan. Steek uw handen op. Laten we bidden.

Boven, op het balkon. U daar die de kanker heeft. U bent gezond. 

Jezus Christus heeft u genezen.

U die daar staat die kreupel was. Sta op uit die stoel. Jezus 

Christus maakt u gezond.

U, precies hier, die man daar, daar is een... Ja, meneer, broeder. 

Jezus Christus heeft u nu genezen. Dat is juist. U komt van die plaats.

Precies daar, die precies daar zit op het balkon. Dat meisje dat 

daar staat. Ze kijkt scheel. Het is voorbij. Kijk en zie. Je ogen staan 

recht.

O, Hij is hier, vrienden. Hij geneest op dit moment. Iedereen, laten 

we onze handen opheffen en onze stem verheffen om de Here Jezus te 

prijzen. 

87 Nu, ik bestraf elke macht van twijfel, elke demonische geest, dat hij 

dit gehoor op dit moment zal loslaten. In de Naam van Jezus Christus.

U op de stoelen, sta op. U die ziek bent, u bent gezond.

Almachtige God, ik draag dit aan U op en prijs...?... Here God van 

hemel en aarde, zend Uw macht op dit wachtende gehoor, en maak 

dit zoals U beloofde. Ik vraag nu om een volledige verlossing van elke 

zieke in het gebouw in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van God.

Accepteer het. Geloof het. Precies nu; ik voel de druk dat er op dit 

moment honderden mensen genezen zijn. Als ik u de waarheid heb 

verteld... Ik vertel u de waarheid. Nu, God heeft dit waargemaakt...
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Nadere informatie

Deze, en diverse andere in het Nederland uitgegeven predikingen van 

William Marrion Branham, kunt u aanvragen bij onderstaand adres:

Vrije Zendingshulp

Postbus 51121

3007 GC  Rotterdam

Nederland

Met behulp van een computer kunt u op de internetsite 

van Vrije Zendingshulp ook vele andere in het Nederlands 

uitgegeven predikingen van William Marrion Branham 

lezen. De predikingen zelf, en eveneens een index van 

alle in het Nederlands uitgegeven predikingen, kunnen 

in de meest gangbare formaten (zoals pdf en epub) gedownload of 

geprint worden. Een aantal predikingen is ook in het Nederlands te 

beluisteren. Het adres van de site is www.vrijezending.nl

Er is een speciale versie voor mobiele apparaten, namelijk 

m.vrijezending.nl

Het e-mail adres is: info@vrijezending.nl

Zij die willen bijdragen in de kosten van dit werk, kunnen dit doen 

door storting op IBAN-rekeningnummer NL81INGB0694463078, ten 

name van "Vrije Zendingshulp" te Rotterdam, Nederland.

De BIC/SWIFT-code van de bank is: INGBNL2A


