
Laatste bezoek aan Zuid Afrika

Deel 65 nr. 23

6
5

-2
3

6
5
-0

7
1
1
 (e

n
d

)

Door William Marrion Branham

L
a

a
ts

te
 b

e
z
o

e
k

 a
a

n
 

Z
u

id
 A

fr
ik

a



Laatste bezoek aan Zuid Afrika

Een prediking van

William Marrion Branham

Op: 27 mei 1965 (donderdag avond)

Te: buiten, voor een huis, Johannesburg, Gauteng, Zuid 

Afrika

Vertaling uit het Engels met de oorspronkelijke titel:

Last visit comments in South Africa

David Mamalis code: 65-23

VGR code: 65-0711 (end)

Scan de QR-code om deze prediking als e-book of in 

audioformaat (indien beschikbaar) te downloaden.

Aan deze Nederlandse vertaling werd de meeste zorg besteed. Wij 

zijn echter geen professionele uitgevers en hopen dat u daarom kleine 

onvolkomenheden in dit boekje over het hoofd zult willen zien.

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

Deze prediking is ook online beschikbaar op de website van 

Vrije Zendingshulp (www.vrijezending.nl). Op de website 

is ook een index met andere vertaalde predikingen.

Zij die willen bijdragen in de kosten van dit werk, kunnen dit doen 

door storting op het Postbanknummer 4335774 of door storting op het 

bankrekeningnummer 69.44.63.078 van de ING Bank te Rotterdam, 

ten name van "Vrije Zendingshulp" te Rotterdam, Nederland.

Voor stortingen vanuit het buitenland gelden de volgende exra 

gegevens:

Van de Postbank rekening 4335774 is de BIC/SWIFT: PSTBNL21 en 

het IBAN: NL14PSTB0004335774.

Van de ING rekening 69.44.63.078 is de BIC/SWIFT: INGBNL2A en 

het IBAN: NL81INGB0694463078.



Aantekeningen

Laatste bezoek aan Zuid Afrika

Laatste bezoek aan Zuid-Afrika

[Dit getuigenis was gegeven door broeder Branham tot de mensen 

in Afrika op 17 mei 1965. Omdat het zo kort is, is het aan het eind 

van het boekje "Zich schamen voor Hem" geplaatst.]

1 Dit is een van de hoogtepunten van mijn leven. Ik heb vijftien jaar 

op dit moment gewacht. Mijn hart heeft verlangd om u weer te zien 

sinds ik u ooit verliet. Ik heb veel gebeden om terug te mogen keren.

En een paar weken geleden had ik een grote verwachting dat ik 

terug kon komen om een samenkomst te houden. Maar toen ik het 

beperkte visum kreeg, kreeg ik bijna een hartaanval. Ha. Ik wilde zo 

graag komen! Maar ik geloof nog steeds dat ik door God opnieuw zal 

prediken in de Naam van de Here Jezus onder het volk van Afrika. 

God heeft beloofd om ons het hartsverlangen te geven. En dat is één 

van mijn hartsverlangens.

2 Ik kan mij de geweldige samenkomsten hier in Johannesburg 

herinneren. Ik herinner me de jongen wiens te korte been weer 

normaal werd. En de dame die... dat meisje dat genezen werd van een 

rugkwaal en haar moeder die flauw viel en terugviel op de draagbaar. 

[De vertaler zegt: "Dat is het nichtje van mijn vrouw."] De nicht van 

uw vrouw? Oh prachtig!

Er zijn zoveel grote dingen. Ongetwijfeld zijn er nu veel van 

die mensen die deze samenkomsten bijwoonden bij de Here. Ik ben 

sindsdien ook oud geworden. Het duurt niet al te lang of mijn tijd 

komt om omhoog te gaan. Dan zullen we voor altijd bij elkaar zijn. 

Geen visa's meer. Ha ha.

Ik zou graag de Boodschap brengen. Maar er is geschreven in de 

Schrift: "Geef aan de keizer de dingen die des keizers zijn en aan 

God de dingen die God toebehoren." Ik verwacht u hier zo dadelijk te 

ontmoeten, u de hand te schudden, en weer samen gemeenschap te 

hebben.

3 Ik waardeer deze fijne mannen. Ik wenste dat ik al mijn broeders 

uit Afrika hier had vandaag, uit alle denominaties. Dat we gewoon 

samen konden komen en de hele avond konden praten. En ik zou 

graag willen horen wat de Here hier voor u doet. En ik zou u graag 

willen vertellen wat Hij voor ons doet aan de andere kant van de zee. 

Misschien zal Hij het ons toestaan op een dag. Tot die dag zal ik voor 
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u bidden. Zult u voor mij bidden? God zegene u.
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