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1 Prijs  de  Heer.  Amen.  Ik  geloof  dat  dit  op  zijn  plaats  is.  [De  samenkomst
applaudisseert.]  Dat  is  mooi.  Oh,  ik  zou  de  hele  avond  naar  zulk  gezang  kunnen
luisteren.  Een  broeder  zei  mij  zojuist  dat  men  hier  achter  in  de  tent  de
grammofoonplaten heeft. En ik zeg u, deze platen in het land - ik weet niet hoe goed u
ze hier kent - ze zijn bijna net zo beroemd als ieder… onder Evangeliemensen als Bing
Crosby is onder het bioscooppubliek daar. En ik ben van plan om voor mijzelf elke plaat
te krijgen van hen, van deze broeders, van dit zingen.

Wanneer u in de hemel komt en u wilt mij opzoeken, dan vertel ik u waar u me
kunt vinden. Daar stroomt een Rivier des Levens ginds, weet u. En daar staan wat
evergreens,  weet  u,  en men neemt daarvan de bladeren voor  de genezing van de
volkeren.  En  ginds  aan  de  andere  kant,  daar  zingt  heel  de  tijd  het  engelenkoor;
geweldige stemmen zoals Ermal Einar en Sankey en weet u, al die andere grote mannen
die heengegaan zijn.
2 Wel dan, ginds aan de andere kant van de heuvel, daar staat een kleine boom. Ik
zal daar tegen die boom staan leunen om naar hen te luisteren, ziet u. Daar zult u me
vinden… [Broeder Branham lacht.] Oh, als ik maar kon zingen. Ik heb gezegd dat er
altijd één lied is wat ik altijd heb willen zingen, waar ik zo van houd en dat is Amazing
Grace. Maar ik kon nooit zingen. Oh!

Dus, wanneer u allen naar Huis gaat, wanneer velen van u misschien eerder als ik
heengaan en u leeft in uw enorm grote, mooie paleis ginds en u hoort een echo van
ergens over de heuvel heen komen, kijk kan aan de andere zijde van de heuvel en u ziet
mijn hutje daar ergens tussen de dennen en ik sta op de veranda aan de voorkant te
zingen: Amazing Grace, hoe lieflijk het geluid. U zegt dan: “Prijs God, de oude broeder
Branham is er ook eindelijk.” Ik zal daar ginds aan de andere kant zijn, met Amazing
Grace.

Als ik daar ooit kom, zal het verbazingwekkende genade zijn, maar Zijn genade
heeft het voor mij gekocht. En ik ga er heen alleen door Zijn genade. Op die wijze
vertrouw ik het vanavond, en ik weet dat u dit ook doet. Wat houden we van goed
zingen.

Nu, ik neem aan dat toen ik hier kwam ik deze koude tocht meebracht. Ik hoop van
niet.

3 Ik had vanmorgen een vergadering met enkele Christelijke zakenlieden van de
stad,  in  een kleine gemeenschap; Baptisten,  Methodisten,  Presbyterianen,  doctors,
advocaten, en wat al meer. Zeg, jullie Pinkstermensen kunnen maar beter opschieten.
Zij komen op dezelfde hoogte. Ik had werkelijke een fijne tijd van gemeenschap met
een werkelijk fijn stel Christenbroeders hier in een stadje genaamd Glendale.

Morgenochtend  zullen  we  bij  de  vergadering  zijn  van  de  Volle  Evangelie
Zakenlieden, en dat is ginds in Los Angeles, ik geloof in Clifton's [Broeder Branham
vraagt terzijde: “Het is toch in Clifton's, niet?”] Clifton's. We steken onze handen echt in
een honingpot op die samenkomsten. Ik denk dat elke prediker en elke zakenman dat
weet.

Weet u wat ik bedoel met het steken van je hand in een honingpot? Wel, ik zal het
u vertellen. Hoevelen hier houden van vissen? Laat eens zien, voor ik dit kan vertellen…
een visser. Wel, dat is mooi. Dan is het goed. Het is niet erg dat een prediker vist,
nietwaar?

4 Ik was eens diep in New Hampshire op een keer en ik houd enorm van vissen,
speciaal op forel, vissen met de vlieg. Ik was daar bezig geweest op een dag, en ik had
een klein tentje bij me, en ik was denk ik, daar een dag of drie geweest, met mijn kleine
pup tentje. Het was vroeg in de lente en deze grote beekforellen beten goed.

Op een morgen was ik tegen het aanbreken van de dag weggegaan en liep weg
langs de wilgen met een kleine handbijl  om te hakken, zodat ik mijn vlieg niet zou
verspelen. Die kanjers daar zijn niet zo gemakkelijk te krijgen, weet u. Dus ik was bezig
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te vissen. En ik kwam tegen negenen terug en ik zei: “Wel, ik denk dat ik maar terugga
om mijn pannenkoeken te bakken.” Ik ben geen erg goede kok, maar je moet het er
maar mee doen, weet u.

5 Dus  toen  ik  bij  mijn  tent  terug  kwam,  wel  waar  de  tent  stond,  was  het  een
puinhoop.  Daar  was  een  oude  moederbeer  met  haar  twee  jongen,  ze  waren  daar
binnengegaan en hadden de tent aan flarden gescheurd. Het is niet wat ze opeten, maar
wat ze kapot maken. En ze hadden gewoon… als ze een kachelpijp vonden, maakten ze
hem opzettelijk kapot, weet u, alleen maar om hem te horen breken.

Dus toen ik daar aan kwam, had de moederbeer me direct in de gaten en rende
weg. En ze riep haar jongen, en één jong rende achter haar aan. Alles lag plat op de
grond. En de oude moederbeer was een stukje weggerend en bleef zitten roepen naar
het andere jong. Maar die kleine knaap wilde niet bewegen. Hij zat met zijn rug naar me
toe, helemaal gebogen. Ik kwam een beetje dichterbij om te zien wat die kleine beer
deed… Ik wilde niet te dichtbij komen, want dan zal de oude moeder je krabben, weet u,
vanwege die jongen. Dus…

En ik had daar ergens nog een oud versleten, bij elkaar geraapt .22 geweer, maar
ik wilde haar toch niet neerschieten en twee wezen in de bossen achterlaten. Dus ik
wilde… en er was geen boom. Bovendien kon ze beter klimmen dan ik, dus ik kon haar
niet uit de weg werken, daarom wilde ik haar niet kwaad maken.

6 Dus ik bleef rondlopen, ik vroeg me af wat er aan de hand was met dat kleine
beertje. Hij bewoog niet; hij zat daar maar. Ik kon wel zien dat hij iets wegwerkte met
zijn poot. En ik wist niet wat hij had gedaan.

Maar weet u, ik neem altijd een 5 liter blik… of, een 2,5 liter blik, liever, mee met
honing. Weet u, er is hoe dan ook honing nodig om Baptisten op het rechte spoor te
krijgen. En als ik pannenkoeken bak, ben ik volledig Baptist; ik besprenkel ze niet, ik
dompel ze onder, broeder. Ik giet ze helemaal onder; ik houd ervan om er genoeg
honing op te hebben.

Dus ik had zo'n blik vol van die honing daar. En dat knaapje (beren zijn dol op
honing), was daar op af gekomen. Hij had het deksel er af gepeuterd. Hij had zijn kleine
armpje er helemaal zo in onder gedompeld. Hij stak alsmaar zijn pootje in de emmer en
likte en likte. En ik zeg u, toen hij zich naar mij omdraaide, kon hij zijn ogen niet open
krijgen, zo vol zaten ze, weet u. Hij zat van boven tot onder vol met honing, vanaf zijn
buikje tot aan z'n voeten, terwijl hij met zijn poot die emmer leeg likte.

Hij keek om naar mij, en ik dacht: Jongen, er is geen veroordeling voor jou zolang
je honing likt. Ik dacht: Als dat niet lijkt op een goede ouderwetse conferentiedag, een
oude van God-gezonden Pinkster-samenkomst. Geen veroordeling voor hen die honing
likken, ze likken gewoon verder.

Na een poosje toen hij zijn buikje volgegeten had, liet hij zijn emmer vallen. Zijn
moeder bleef maar naar hem roepen. En weet u wat er gebeurde? Toen hij bij haar was,
begonnen zijn moeder en zijn broertje hem af te likken, want hij was overdekt met
honing.

7 Oh, tjonge! Daarom zeg ik, je hand in de emmer met honing te steken en gewoon
te likken. En er is geen veroordeling voor hen die honing likken. En u ziet dat altijd
wanneer je geen camera bij je hebt, weet u, vlakbij. En dat bedoel ik met: “We steken
onze handen in de honingemmer,” weet u, geen veroordeling, gewoon honing blijven
likken en een goede tijd hebben.

Dus we kunnen ook zo'n zelfde soort samenkomst hebben vanavond, nietwaar?
Gewoon alle veroordeling uit de weg krijgen en de Here liefhebben met heel ons hart en
Hem  dienen.  En  de  Methodist  en  Baptist  en  de  Presbyterianen,  en  allen  samen,
schudden elkaar de hand en hebben gemeenschap met elkaar terwijl  het bloed van
Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonde.

8 Nu, we spraken zojuist met broeder Arganbright en we zullen onze dienst hebben
op Zondagmiddag. We sluiten, om niet de kerkdiensten te verstoren. Ik ben altijd van
mening dat ik iedere persoon in zijn eigen kerk wil hebben, op de plaats van hun plicht,
als de tijd daar is. Als u hier op bezoek bent, ga dan naar enkele van deze goede kerken
hier.  Hun  voorgangers  zijn  hier  op  het  podium;  misschien  heeft  men  hen  aan  u
voorgesteld. Ga in het weekend naar hun kerken. Zondagmiddag zullen we weer onze
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dienst hier in de tent hebben, verder zullen we Zondagavond sluiten zodat ieder weer
naar zijn eigen kerk kan gaan, op hun plaats van plicht.

Nu, Zondagmiddag zullen we, zo de Here wil, onze eerste genezingsdienst hebben.
We  zullen  Zondagmiddag  beginnen  met  de  genezingsdienst.  De  jongens  zullen
gebedskaarten uitgeven om ongeveer half twee en de diensten beginnen ongeveer half
drie. En we zullen spreken over de Evangelietekst van: de uitdaging van Jezus Christus,
en Zijn Woord is schuldig vandaag. Hij is verplicht om het te vervullen, om Zijn belofte
te houden.
9 Ik zal dus beginnen te bidden voor de zieken op zondagmiddag, zo de Here wil, en
dan zo verder gedurende de volgende week. Velen hebben gebeld naar het huis waar ik
nu verblijf houd, over… “Wanneer gaat u voor de zieken bidden… kunnen we de zieken
en kreupelen brengen?” Wel, zondagmiddag zal de tijd zijn dat we beginnen, zo God wil.

Ga rond in de buurt nu, en zoek degenen die ziek en aangevochten zijn op, en wat
er ook maar verkeerd met hen is. Kom en geloof met uw hele hart dat de Here Jezus
iedereen die komt zal gaan genezen. Ik geloof dat Hij het zal doen. Gelooft u niet?

10 We geloven… Nu, Hij  heeft  het gedaan, als we hen er alleen maar toe kunnen
bewegen te geloven; zo is het. Zie, de genezing is al voltooid, net zoals het is met onze
redding, zie. Ik zeg: “Wanneer werd u gered?”

Dan zegt u: “Oh, twee jaar geleden, vijf jaar geleden, of twintig jaar geleden.”

Nee, dat is fout. U werd negentienhonderd jaar geleden gered, toen Jezus stierf op
Golgotha. U aanvaardde het twee jaar geleden, of tien jaar geleden, zie. Daar werd het
zondeprobleem opgelost, toen aan Gods vereisten werd voldaan, de totale prijs werd
betaald  op Golgotha.  Nu zijn  alle  verlossingszegeningen waar  Jezus voor  stierf  uw
persoonlijk eigendom, van elk van u, gelovigen. Het enige wat u moet doen, is het
gewoon te geloven, het aanvaarden en het van u noemen.

Wanneer een mens is wederomgeboren uit de Geest van God, geeft God hem een
chequeboek dat door heel zijn leven van hem zal blijven. En beneden op elke cheque
staat er getekend met Jezus' Naam en u hoeft alleen maar elke zegen van verlossing in
te vullen. Het is van u, er is al voor betaald. Nu, zeker, u hoeft niet bang te zijn dat u
hem niet kunt incasseren. Als u bang bent, kunt u het boek gewoon in uw zak houden.

11 Weet u, op mijn reizen gedurende tien jaar in het evangelisatiewerk… Ik ben nu
drieëntwintig jaar in dienst van de Heer, en daar heb ik twee klassen mensen gevonden.
En dat zijn: De fundamentalist, en de Pinkstermens. En de fundamentalisten weten
positioneel  waar  zij  staan,  maar  ze  hebben  er  niet  al  teveel  geloof  in.  En  de
Pinkstermensen hebben heel veel geloof, maar ze weten niet wie ze zijn en waar ze
staan.

Het is als een man die geld op de bank heeft, maar hij weet niet hoe hij een cheque
moet uitschrijven. En de ander kan wel een cheque uitschrijven, alleen hij heeft geen
geld op de bank. Dus als u ooit die twee samen kan brengen, zou u het echt hebben.

12 Als  u  dus  ooit  echt  goed  fundamenteel  geloof  onder  de  Pinkstermensen  kan
bewerken… of, fundamentele lering bij de Pinkstermensen, of omgekeerd, zou ik graag
zien hoe de samenkomst zou verlopen. Wanneer de mensen beseffen dat u niet zult
gaan zijn; maar dat u bent (tegenwoordige tijd, op dit moment) de zonen en dochters
van God.

U stelt het uit tot ergens in het Duizendjarig Rijk - al de zegeningen ginds in het
Duizendjarig Rijk. Wel, het is nu op dit moment! We hebben in het Duizendjarig Rijk
geen genezing meer nodig. We moeten het nu hebben. We zullen niet de zonen van God
worden, maar nu zijn we de zonen van God, erfgenamen, mede-erfgenamen met Jezus.
En al waar Jezus voor stierf op Golgotha is uw bezit. Amen.

Broeder, Satan houdt daar niet van, omdat… Als de mensen alleen maar zouden
beseffen  en  bereid  zouden  zijn  God  op  Zijn  Woord  te  nemen,  zou  het  gewoon
nauwelijks… wel, het is ongelimiteerd.

13 Ik sprak met een dokter niet lang geleden, die met mij sprak en hij zei: “Oh, u bent
prediker.”

En ik zei: “Jawel, meneer.”
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Hij zei: “Weet u, ik heb dat spul ongeveer vier jaar lang bestudeerd.”

Ik antwoordde: “U liep goed. Wat heeft u verhinderd?”

En hij  zei:  “Oh, ik ontdekte dat het niets te betekenen had.” Hij  zei:  “Ik zal  u
vertellen dat ik vier jaar lang gestudeerd heb om prediker te worden.” En hij zei: “Toen
kwam ik er achter, wel, en ik kwam helemaal in de knoop en dergelijke, zodat ik…”

Ik zei: “Nu, hierdoor komt het. Nu, u hebt daar een röntgenapparaat. U kunt door
een menselijk lichaam heen kijken, enzovoort. Wel, dat is wonderbaar. Dat is de boom
der kennis. Deze stond in de Hof van Eden en de mens heeft sinds Eden van die boom
gegeten. Maar”, zei ik: “deze is beperkt. Echter,” zei ik: “de boom des geloofs, van God,
is onbeperkt.” Ik zei: “U gelooft de wetenschap zo ver als de wetenschap kan gaan en
dan als u het niet verder wetenschappelijk kunt uitzoeken, stap er dan van af en begin
van dan af aan te geloven.” Ik zei: “Op die wijze moet u het doen.”

14 En God zal nooit… U kunt Gods liefde en barmhartigheid aan u nooit uitputten. U
zegt: “Wel, ik vind het zo erg om U lastig te vallen, Vader.”

Hij wil op die wijze lastig gevallen worden. Jazeker. Denk nooit, dat u ooit teveel
van God kan vragen. Ik geloof dat de Schrift zegt: “U hebt niet, omdat u niet vraagt. En
u vraagt niet, omdat u niet gelooft.”

Hij wil dat wij vragen en geloven dat onze vreugde vervuld wordt. Hij wil dat u
overvloedig vraagt. Vraag Hem om grote dingen. Beperk je geloof niet tot wat klein
mosterdzaad. Ga verder hier om wat van een ander soort geloof te krijgen en ga voort
tot grote dingen. Vraag… Grote dingen zijn net zo makkelijk te ontvangen als kleine
dingen. U moet gewoon geloven, dat is alles. En u hebt geloof, weet alleen precies hoe u
het moet gebruiken, en het zal in orde komen. Als u het aan het werk kunt krijgen, zal
het gewoon fijn zijn.

15 Zou u  zich  kunnen voorstellen… over  het  uitputten  van  Gods  liefde  en  kracht
gesproken, en zijn zegeningen voor u. Zou u zich kunnen voorstellen dat een visje, van
ongeveer zo lang, helemaal in het midden van de oceaan, zegt: “Nu, wacht eens even.
Ik moet dit in de gaten houden. Ik kan maar beter spaarzaam met dit water omgaan,
want op een dag zou ik wel eens tekort kunnen hebben.” Een visje, ongeveer zo groot,
in het midden van de oceaan daarginds.

Wel dat zou makkelijk kunnen, veel makkelijker dan u ooit teveel van God zou
kunnen vragen. Hij is de onuitputtelijke Levensbron. Wat u ook nodig hebt, vraag het
Hem, en geloof het. Hij voorzag in de zegeningen van de verlossing toen Hij op Golgotha
stierf, en gaf een belofte aan u voor alles wat u nodig hebt terwijl u op reis bent. En het
is van u, indien u zult vragen en het zult geloven. Zo is het.

16 Kunt u zich een muisje voorstellen, van zo lang, onder in de grote graanpakhuizen
van Egypte, die zegt: “Nu, wacht even. Ik kan maar beter niet meer eten dan twee
graankorrels per dag, want ik zou wel eens zonder kunnen komen voor de winter voorbij
is.”

Zo handelen de mensen vaak als Christenen. Staan 's morgens op en zeggen: “God
zegen mijn familie vandaag en houdt mij dicht bij U. Amen. Wel, ik heb mijn religie voor
vandaag weer gedaan.”

Oh, ik houd ervan om het werkelijk vast te leggen en het in te drinken. U niet? En
gewoon een echt geestelijk gastronomisch jubelfeest te hebben, gewoon te drinken tot
ik niet meer kan.

17 U  bent  allemaal  geweldige  fruittelers  hier  in  Californië.  U  weet…  U  kweekt
sinaasappels.  Wist  u  dat  wanneer  dat  kleine  sinaasappelboompje zo  ongeveer  een
centimeter hoog is, dat elke mand sinaasappels die u er ooit van af zult plukken op dat
moment al aan die boom zit… of, in de boom? Wist u dat?

Als het niet zo is, waar komen ze dan vandaan? Wie deed die sinaasappels erin? Ze
zitten in de boom. En al wat je met het boompje doet, is gewoon planten. En dan moet
je het water geven. Dan drinkt het, en het moet meer drinken dan zijn toegewezen deel.
Hoe meer het drinkt, des te meer loopt hij  uit.  En hij  brengt bladeren voort, spruit
takken uit, brengt bloesem voort, voorts brengt hij sinaasappels voort. Dan blijft hij
drinken,  brengt  meer sinaasappels  voort  en bladeren en bloesems; drinkt  gewoon,
drinkt, drinkt, drinkt.



Waar Pinksteren Faalde 5

18 En als een gelovige in Christus Jezus is  geplaatst,  bent u in de onuitputtelijke
Levensbron geplant en des te meer u drinkt, hoe meer u naar voren brengt. Zo is het.
Indien u kunt geloven… “Wel, ik geloof dat Jezus mij redt.” Dat is goed. Dan, wat met de
Heilige Geest? Geloof dat Hij u de Heilige Geest zal geven; Hij heeft het u beloofd. Over
goddelijke genezing, geloof het; Hij heeft het u beloofd. Elke zegen van de verlossing
behoort u toe; drink gewoon, en drink en breng voort. Dat is alles. Alles wat u nodig
hebt, is regelrecht in u.

Wanneer u de Heilige Geest ontvangt, is alles wat u nodig hebt tussen hier en de
heerlijkheid dan op dat moment in u. Het is geen geloof dat u nodig hebt. U hebt geloof
indien u de Heilige Geest hebt, want Hij is uw geloof. Maar de zaak die u moet weten, is
hoe u dat geloof moet gebruiken. Ziet u wat ik bedoel? En als u maar begrijpt hoe u het
moet gebruiken, wat we de komende week zullen proberen aan u uit te leggen, zult u
het buitengewone, overvloedige zien, boven al wat u zou kunnen doen, of denken van
de Here.

19 Zullen we bidden. Onze Hemelse Vader, U bent zo goed, Vader; we buigen onze
hoofden om U te prijzen voor Uw goedheid. Soms wordt het teveel in onze harten. Het
voelt zo gelukkig wanneer we met U spreken en weten dat we elke keer dat we wensen
met U kunnen praten.

Net zoals met de telefoon; we pakken de hoorn, roepen de centrale aan, en we
worden door de landen heen verbonden. Wat een wonderbare zaak is de telefoon. En
zoals de dichter schreef, we hebben een Koninklijke telefoon. Pak de hoorn, ga op de
knieën en roep de centrale aan, Christus Jezus, die zei: “Wat u de Vader vraagt in Mijn
Naam, zal Ik doen.” Dan kunnen we voor alles verbinding krijgen. Al de zegeningen van
de verlossing zijn van ons, en we zijn daar zo blij om.

En nu, Vader, we bidden dat U onze harten zal omgorden op dit moment met Uw
Heilige Geest, en maak onze geest zacht opdat we kunnen opmerken, en het Woord
kunnen ingaan en het Woord tot de mensen kunnen brengen. Moge de Heilige Geest elk
Woord van God nemen en het  in  het  hart  plaatsen,  wat  een zaad is.  En moge het
opgroeien tot grote bomen van verlossing, dierbare schoven binnen brengend voor de
Meester. Want we vragen het in de Naam van Zijn geliefde Zoon, de Here Jezus, onze
Redder. Amen.

20 Nu, ik dank u vriendelijk voor uw geduld met mij deze paar avonden van lering
over het Woord. En morgenavond, nu, sluit ik de dienst, zo de Heer wil, morgenavond.
Als u kunt, kom gerust, wilt u niet? Kom morgenavond, want de volgende dag moet ik
dan beginnen….zal ik beginnen te vasten en me gereed maken voor de genezingsdienst
die komt.

U bent een erg fijn gehoor geweest. U bent niet groot in aantal, maar de Heilige
Geest is bij ons geweest en heeft ons gezegend. Ik ben zo blij om bij u te zijn en ik ben
dankbaar dat u mij deze kleine tijd van verheuging en gemeenschap rondom het Woord
bij u hebt gegeven.

21 Vanavond nu, wil ik spreken over een onderwerp dat ik u gisteravond heb beloofd:
Waar Ik Geloof Dat Pinksteren Heeft Gefaald. En als ik fout ben, God vergeve mij, en ik
bid dat u het ook zal doen. Maar ik probeer alleen deze feiten naar voren te brengen,
opdat we mogen weten waar… Als we weten waar we een fout maakten, dan is het beste
dat  we kunnen doen,  is  terug te gaan naar het  begin en opnieuw starten,  doe het
nogmaals. We weten dat er iets is gebeurd.

We nemen de mannen die het land doorkruisen vandaag, grote mannen die God
ons gezonden heeft: Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts, (oh), Tommy Hicks, en
Mr. Allen, en velen van deze mannen die vandaag in het land deze grote nationale
opwekkingen houden. En toch, het schijnt alsof het geen nut heeft. Het dringt niet goed
door.

22 Een bepaalde evangelist…. Ik zal zijn naam niet noemen, want hij is een bekende
en een wonderbare  broeder.  Waarschijnlijk  gaan hij  en  ik  uit  met  een auto  en we
beginnen te praten over theologie, en we praten als twee lievelingswasbeertjes. Maar we
zouden… Ik houd echter van die man. Hij is een wonderbare broeder en hij is Gods
dienstknecht.

Maar hij had niet lang geleden een zekere opwekking hier. En vele mensen, zo
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rond… vele duizenden mensen - tien, vijftienduizend mensen, misschien meer - kwamen
binnen en gaven hun hart aan Christus. En als men dat naging (het resultaat), dan
ontdekte men dat binnen een paar weken tijd, men niet meer dan een handvol kon
vinden die nog doorgingen.

23 Nu, waardoor ik denk dat het komt, vriend, Christenvriend, is ten eerste…. Nu er
zijn twee zaken die we goed in de gaten moeten houden. Eén ervan is een intellectuele
religie, intellectueel geloof. En de ander is een ervaring van de wedergeboorte. De ene is
in het hoofd en de ander is in het hart.

Nu, natuurlijk, de wetenschap heeft dat aangevochten, tot aan verleden jaar. Maar
toen we die krant van Chicago kregen, schreeuwde ik het gewoon uit. U weet dat de
Bijbel zegt: “Een mens is, zoals hij denkt in zijn hart.” Zoals een mens denkt in zijn
hart…

Wel, de wetenschap zei: “God is helemaal in de war.” Zei: “Er is helemaal geen
geestelijk vermogen in het hart om mee te denken.”Het is gewoon een pomp die het
bloed rond pompt, die het bloed reinigt, wat als het ware gebeurt zoals met cilinders.
“Maar de geestelijke vermogens bevinden zich in het hoofd.” Maar, weet u, ze hebben
dat terug moeten nemen en zeggen dat God gelijk had.

Ongeveer  een  jaar  geleden  ontdekte  men dat  in  het  menselijk  hart  een  klein
kamertje is, heel klein, waar zelfs een bloedcel niet in bestaat. Het komt niet in een
dierenhart voor; het zit alleen in het menselijk hart. En men ontdekte dat dit de plaats
van de ziel in beslag nam. Hebt u ooit wel eens zoiets meegemaakt dat u wist dat het
zou gebeuren, hoewel u het niet kon beredeneren, maar toch vertelde iets aan u dat het
toch ging gebeuren? U gelooft dat in uw hart. Dat is iets daar onder.
24 Nu, toen Jezus werd… Niet omdat u orthodox kunt zijn, omdat u uw godsdienst
kunt uitleggen, dat is eigenlijk niet wat Hij bedoelde met dat de mens wederomgeboren
moest worden. Als een mens… Het is niet zozeer intellectueel, maar er is hier beneden
iets gebeurd, waardoor die mens is veranderd. Het heeft zijn motieven veranderd. Het
heeft zijn ideeën veranderd. Het heeft zijn leven veranderd.

Zoals ik gisteravond sprak, hij komt naar de binnenste hof. De voorhang valt achter
hem toe; hij leeft dagelijks voor God. Je kunt hem overal, te allen tijde ontmoeten; hij
heeft altijd een getuigenis op zijn hart. In elke beproeving houdt hij zich goed. Het
werkt, vriend. Ik weet het uit ervaring.

25 Niet lang geleden, herinner u, toen ik zei… toen ze mij te lang in de gebedsrij lieten
blijven, en het deed me gedurende acht maanden instorten. Ze moesten bijna alles voor
me doen. En ik… De visioenen, ziet u…. En men liet mij er te lang in blijven. We zullen
dat later nog verklaren als we over genezing gaan spreken.

Maar het ging erom dat een man tegen mij zei: “Hé, prediker Branham.”

Ik zei: “Jawel, meneer.”

Vroeg: “Heb je je godsdienst vastgehouden gedurende je ziekte?”

Ik zei: “Nee, het hield mij vast.”

Het gaat er niet om of ik vasthoud; het gaat erom of Hij vasthield of niet. Het werk
is volbracht.

26 Nu, we zullen vanavond gaan spreken over een onderwerp, gevonden hier in… in
het boek van Efeze, wat een erg hachelijke zaak is. Het is totaal niet gericht op de
ongelovige; het is volkomen gewijd aan de gelovige.

En nu zal ik lezen vanaf het derde vers, een gedeelte van het eerste hoofdstuk, van
het eerste hoofdstuk uit de Efeze-brief.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend
heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat
wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus
Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in
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de Geliefde.

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de
overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,

Nu, een prachtig stukje! Ik kan misschien niet, alleen zonder… de genade van de
Heilige  Geest  moge  u  laten  begrijpen  wat  ik  hier  zie,  en  het  toepassen  op  de
Pinkstergemeente.

Maar als u het wilt opmerken, hier in het eerste vers:

Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen …(niet
aan de buitenwereld. Dit boek is gezonden aan de heiligen. En de heilige…. Het woord
heilig  komt  van  “geheiligd,  of  heilig  persoon.”)  …  aan  de  heiligen  en  gelovigen  in
Christus Jezus die in Efeze zijn:

Ziet u aan wie het is gezonden? Niet aan de buitenstaander, maar aan de heiligen
die in Efeze zijn.

Nu, als u opmerkt in het boek aan de Corinthiërs… Oh, wat had Paulus een tijd met
deze Corinthiërs. Zij zochten diverse zegeningen en geestelijke gaven. En Paulus moest
tot hen spreken als tot kinderen. Maar toen hij bij de gemeente van Efeze kwam, sprak
hij op een andere wijze. De gemeente van Efeze was een solide Evangeliegemeente.

27 Nu, hij spreekt hier over wat God deed voor ons voor de grondlegging der wereld.
Nu, ik besef dat ik spreek tot zowel Calvinisten als Arminianen. En ik ben Calvinist
zolang Calvijn in de Bijbel blijft, voorts ben ik daarna een Arminiaan. Ik geloof in de
genade van God om de gelovige te bewaren. Maar ik geloof dat de gelovige genoeg
genade van God moet hebben om bij God te blijven.

Ik geloof in de zekerheid van de gemeente. Ik geloof dat de gemeente zekerheid
heeft. Dan, als u in de gemeente bent, bent u verzekerd met de gemeente zolang u in
de gemeente bent. Blijf erin. Ga niet rondzwerven, door alles heen en weer geschud.
Blijf in Christus Jezus.

En God heeft verordineerd dat de gemeente voor Hem heilig en smetteloos zou
verschijnen, zonder vlek of rimpel. Ongeacht of u het haalt of ik het haal, God zal een
gemeente gaan hebben zonder vlek of blaam. Ik vertrouw dat wij allen daar zullen zijn.
Maar ieder van ons moet zijn eigen zaligheid bewerken met vreze en beving.

28 Maar als we slechts zouden teruggaan om te ontdekken wanneer God Zijn eerste
mens maakte; Hij maakte de mens naar Zijn eigen beeld. En God is een Geest, dus
maakte Hij hem als een geest-mens.

Nu,  het  woord  wat  hier  gebruikt  wordt  in  het  vijfde  vers,  is  “predestinatie.”
Voorbestemd. Het is geen goed woord voor een evangelist of prediker om te gebruiken,
want het brengt de mensen in verwarring als je zegt: “voorbestemd.” Voorbestemming
spreekt…  ziet  terug  op  voorkennis;  voorkennis  ziet  vooruit  naar  bestemming.
Voorbestemming gaat terug op voorkennis; voorkennis gaat naar bestemming.

Met andere woorden, God zei niet: “Nu, Ik zal deze man dit maken, en Ik zal die
man dat maken.”

Maar om God te zijn moest Hij aan het begin weten wat het einde zou zijn. Dus met
de voorkennis die Hij wist, kon Hij zeggen: “Dit zal gebeuren, en dat zal gebeuren”;
want Hij was God en wist waar alles zou worden geplaatst. En daarom kon Hij bepaalde
dingen verordineren voor bepaalde tijdperken. Gelooft u dat? Dat is echt de Schrift.

29 En nu, terwijl ik toch over dit onderwerp bezig ben, laten we dit nu aandachtig
bekijken. “Gaven en roepingen zijn onberouwelijk.” Zij zijn van tevoren gekend door
God. U kunt u geen el langer of korter maken. U zou geen el aan uw lengte kunnen
toevoegen als u dat zou willen. Maar daar is God die van tevoren weet, en u heeft
gemaakt zoals Hij wil dat u zou zijn. Hij heeft u gemaakt. Hij heeft u neergezet en een
plaats gegeven.

Als  iedereen… Ik  zal  u  vertellen  waarvan  ik  houd.  Ik  houd  ervan  als  mensen
origineel zijn. Ik houd niet van mensen die iemand anders nabootsen. U wel? Ik houd
van… Er  is  zoveel  daarvan  in  de  wereld  vandaag:  Acteurs.  Weet  u  dat  het  woord
farizeeër  “acteur”  betekent?  En  we  hebben  vandaag  zoveel  acteurs,  mensen  die
proberen  te  doen  alsof  ze  iemand  anders  zijn,  die  proberen  iemand  anders  na  te
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bootsen. De mensen waarderen je heel wat meer als je gewoon jezelf bent. Dan weten
ze beter hoe ze je kunnen plaatsen.

God verhaaste de dag dat mannen en vrouwen gewoon zullen zijn wat ze zijn. Als
ik tegen Christus was, zou ik hier vanavond tegen Hem spreken. Ik zou geen tijd voor
Hem hebben. Dan zou ik tegen Hem onderrichten. Maar omdat ik van Hem houd en in
Hem geloof, daarom probeer ik hier iedereen ertoe te krijgen in Hem te geloven, omdat
ik Hem geloof.

30 Daarom, wanneer mensen Christenen beweren te zijn, of Christendom proberen na
te bootsen, of proberen te doen alsof ze een Christen zijn, terwijl ze diep in hun hart
geen vrede met  God hebben,  dan wordt  u  alleen een toneelspeler.  En,  weet  u,  de
mensen weten dat echt. Uw buurvrouw weet dat u alleen maar doet alsof. Zeker. Zij ziet
dat u kwaad wordt en opvliegt en de hond door het huis mept, en schreeuwt tegen uw
man, en hem de huid volscheldt als hij thuiskomt. En u doet precies zo tegen… Wel, ze
weten dat dit geen Christendom in actie is. Zeker.

Wanneer u echt gered bent, verandert Hij u. U hoeft geen toneel te spelen; u doet
gewoon natuurlijk. U bent gewoon uzelf. Maar God voorzag, en plaatste, en bepaalde
dat zekere dingen zouden gebeuren. Daarom kon Hij de profeten nemen met de gave
van kennis, en van tevoren aan hen tonen wat er zou gaan gebeuren. En zij konden het
uitspreken, omdat het een woord van kennis is dat God aan Zijn profeet geeft. En hij
voorzegt het voordat het gebeurt, omdat God alle dingen weet.
31 Dus, daarom, wetend… iemand… Nu, dat wekt misschien de gedachte bij u op, over
Satan,  in  den  beginne.  Want  iemand vroeg  mij  niet  lang  geleden:  “Is  Satan  geen
schepper?”

Ik zei: “Nee, meneer. God is de enige Schepper die er is. Er is één Schepper, God.”

Hij zei: “Wel, hoe kwam het kwaad er dan ooit, als Satan het niet schiep?”

Ik zei: “Het kwaad is geen schepping. Het kwaad… Satan kan niet scheppen, maar
hij kan wel verdraaien wat God heeft geschapen,” zie.

Hij  is  geen  schepper.  God  is  Schepper,  maar  Satan  verdraait  wat  God  heeft
geschapen. En God schiep het goed, maar Satan verdraait het tot kwaad. En het is zoals
met elk ander ding dat verdraaid is: Het is fout.

En als uw geest en hart en alles, niet overeenstemt met Gods Woord en gelooft dat
Hij dezelfde Here Jezus is die is opgestaan uit de doden, met vrede in uw hart, hoewel u
toch behoort tot een gemeente, wees voorzichtig; u zou wel eens een verdraaide geest
kunnen hebben in plaats van een veranderd hart. Dat is stug en het is hard, maar het is
goed. Ik zou het liever hier rechtgezet willen hebben dan willen wachten tot ik aan de
rivier kom.
32 Ik vroeg Hem, toen ik begon in de bediening, ik zei: “God, als ik ooit van het pad
afraak, wilt U mij rechtzetten?”

Ik wil geen problemen wanneer ik daar aan de rivier kom op die morgen. Het zou
een verschrikkelijke tijd zijn. En als die golven tegen mijn ziel aanklotsen en ik weet dat
alle hoop verloren is, de tere levensdraad des levens breekt, dan wil ik geen problemen.
Ik hoop tegen die tijd een oude man te zijn.

Branhams krijgen gewoonlijk als ze oud worden een soort verlamming waardoor ze
beven.  En als  ik  zal…leven om de dag mee te maken dat  ik  zo oud was dat  ik  het
Evangelie niet meer kon preken, zou ik niet langer meer willen blijven. Ik zou graag aan
het eind van mijn weg komen, terugzien op elk doornenpad, elke heuvel waarover ik
was gekomen; mijn voetafdrukken bezien, weten dat ik sta aan het eind van de rivier en
het niet lang meer zal duren voor ik over moet steken.
33 Tjonge! Op die oever zou ik neer willen knielen, mijn helm des heils afnemen, mijn
borstschild afgespen, het oude zwaard nemen en het terug steken in de schede der
eeuwigheid; mijn handen opsteken en zeggen: “Vader, stuur Uw reddingsboot. Ik kom
naar huis vanmorgen.”Zo is het. Ik geloof dat Hij er zal zijn.

Indien ik trouw ben aan mijn Verlosser,

Aan Zijn geleidende hand vasthoud.

Zal Hij ons leiden over de doodsrivier,
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Om het hemelse lieflijke lied te zingen.

Ik geloof dat Hij daar zal zijn. Als ik getrouw ben aan Mijn Verlosser, zal ik mij
vasthouden aan Zijn geleidende hand. Hij zal ons over de doodsrivier leiden, om het
nieuwe hemelse lied te zingen. Ik geloof dat Hij Zijn gelovige zal bewaren. Zo is het.

David zei: “Ja, al wandel ik door de vallei van de schaduwen des doods, ik zal geen
kwaad vrezen; want Gij zijt bij mij; Uw stok en Uw staf vertroosten mij.”

34 Nu, God voorzag, Hij verordineerde een gemeente die voor Hem zal verschijnen.
Nu,  zoals  ik  de  laatste  twee  avonden  de  drieën  van  Gods  tijdsbedelingen  heb
doorgenomen. Ik geloof in de eerste reformatie; Luther kwam naar voren en predikte
rechtvaardiging  door  geloof,  wat  de  eerste  reformatie  was  sinds  de  donkere
middeleeuwen, van vijftienhonderd jaar duistere eeuwen. Velen van u, Christenen, en u
mensen die de geschiedenis leest, enzovoorts, weten wat dit betekent.

Toen kwam Luther, die Gods man van het uur was, naar voren om de boodschap te
brengen. Het was een type van de woestijn. Israël had een vuurkolom…een vuurkolom,
en zij volgden deze dag en nacht. Wanneer die vuurkolom stopte, kampeerde Israël
onder dat vuur, dat licht. Ze bleven daar totdat de vuurkolom verder trok, dan ging
Israël mee met het vuur. En zoals Hij het deed in het natuurlijke voor Israël, heeft Hij
het gedaan in het geestelijke voor de gemeente.

Maarten Luther, de eerste die de vuurkolom zag, trok uit. En bewoog mee met deze
boodschap: “De rechtvaardige zal leven door geloof.” En hij predikte de boodschap en
de  mensen  volgden  hem.  Maar  de  fout  die  Luther  maakte,  was  dat  hij  de  kerk
organiseerde.  En hij  maakte het  zo dat  iedereen Lutheraan moest  worden en daar
maakte hij zijn fout.

35 Ik heb diep respect voor elke organisatie en ik denk dat ze allemaal goed zijn, elk
van hen. Ik zal niet tegen hen spreken, want ik heb vele fijne broeders in elk van hen.
En nooit op het podium, onder de visioenen, heb ik ooit gezien dat de Heilige Geest
iemand uitdaagde om ze te zeggen dat ze in de verkeerde kerk zaten. Ik heb het nooit
meegemaakt.

Hij  zal  hun  precies  zeggen  wat  voor  soort…tot  welke  kerk  ze  behoren,  en
verschillende dergelijke dingen. Maar nooit betwistte hij iemands geloof, door te zeggen:
“U behoort tot de verkeerde kerk.”

36 Bemerk, nu onder de eerste reformatie was daar Luther. Toen organiseerde hij en
maakte de Lutherse kerk. De vuurkolom begon verder te trekken, maar de Lutheranen
konden niet meetrekken omdat ze hun documenten al hadden vastgelegd: “Wij geloven
dit en zo is het.” Toen God een nieuwe openbaring toonde, konden de Lutheranen niet
meegaan.

Dus  daar  kwam  een  knaap  genaamd  John  Wesley,  die  de  visie  zag,  die  de
vuurkolom zag bewegen. Hij zag de boodschap van heiliging en noemde het het tweede
werk der genade. En Methodisten… Luther kon daarin niet meegaan want zij waren niet
zo onderwezen. Toen pakte Wesley het op en onderwees heiliging, en veroorzaakte dat
een grote opwekking door het land trok.

Het Wesleyaanse tijdperk redde Engeland uit haar verderf. Toen de Calvinistische
kerk van Engeland zo verrot was geworden, dat ze niet eens meer in opwekkingen
geloofden: “Wat God gaat doen, zal Hij gaan doen, dus wat voor verschil maakt het uit?
Als Hij ze gaat redden, zijn ze geboren om gered te worden; anders zijn ze geboren om
verloren te gaan.” Oh, wat een toestand om in terecht te komen.

God zond een alledaags iemand… En Hij zond John Wesley, die heiliging predikte.
En het probleem dat John Wesley maakte was dat hij een kerk organiseerde genaamd
de Methodisten. Vervolgens schreven ze hun document: “Wij geloven dit en zo is het.”
En  op  een  dag  begon  de  vuurkolom  weer  te  bewegen.  En  Wesley  kon  er  niet  in
meegaan, want hij was al georganiseerd.

37 Daar was een groep mensen, die zich Pinksteren noemden. Zij zagen de vuurkolom
en ontvingen de Heilige Geest en ontvingen de gaven van de Geest: spreken in tongen,
enzovoorts. En weg gingen ze, trokken uit en veroorzaakten een opwekking, totdat zelfs
onze Visitor… “The Sunday Visitor,” de Katholieke kerk gaf enkele jaren geleden toe dat
de Pinkstergemeente hen zelfs had overtroffen dat jaar. Meer dan anderhalf miljoen
bekeerlingen in de Pinkstergelederen. Eén van de snelst groeiende kerken ter wereld
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waren de Pinkstermensen.

Maar  wat  deed de duivel?  Hij  kwam langs  en liet  hen zich  organiseren,  en ze
begonnen zich te organiseren en partijen te vormen en grenzen op te trekken. En weet
u wat? De vuurkolom trekt opnieuw verder en de Pinkstermensen zijn zo georganiseerd
dat ze niet kunnen meegaan. Maar Gods vuur trekt verder hoe dan ook en Hij zal het
doen in elk tijdperk. En nooit is een kerk in de geschiedenis, die ooit viel weer opgewekt.
U weet dat wel. Ze zijn ten onder gegaan.

We moeten geen grenslijnen trekken. We moeten zeggen: “Wij geloven dit,” en dan
niet eindigen met een punt, maar met een komma. “Wij geloven dit, plus zoveel God in
onze harten zal storten.” “Wij geloven dit.”

38 Nu, God destijds in den beginne, toen de… gewoon prachtig die beelden. Ik wenste
dat ik tijd had om ze door te nemen, maar binnen vijftien, twintig minuten ben ik weg,
we zouden dat niet kunnen doen natuurlijk. Maar ik zou er van die drie graag eentje
willen nemen die zojuist in mijn gedachten is.

Kijk, toen Elia Eliza vond en hem vertelde met hem mee te gaan. Toen zei hij: “Blijf
jij hier, want ik moet naar een andere stad gaan.”

En Eliza, de profeet die zijn plaats zou gaan overnemen, zei: “Zowaar de Heer leeft
en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten.”

Nu, dat was Eliza. Wel, Elia was een type van Christus, die werd opgenomen, en
Eliza  was  een  type  van  de  gemeente  die  Zijn  plaats  zou  gaan  innemen,  en  Zijn
bediening zou voltooien met een dubbel deel, zie.

39 Nu, Toen zei hij: “Ik ga naar de school der profeten,” de tweede reis. Hij zei: “Blijf
jij hier.”

Maar Eliza zei: “Zowaar uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten.”

En hij ging verder. Toen hij bij de school der profeten kwam, zei hij: “Ik steek de
Jordaan over.” Hij zei: “Blijf jij hier.”

Hij zei: “Zo waar uw ziel leeft, ik zal hier niet blijven. Ik zal met u meegaan.”

Ik houd daarvan: een vastbeslotenheid om vol te houden. Ongeacht de prijs, ga
door; blijf doorgaan met God, diepere wateren, diepere ervaring, meer liefde. Er is geen
limiet aan. Het is onbeperkt.

40 En nu, bij de Jordaan, die de dood vertegenwoordigt… Hij was gekomen bij die twee
andere plaatsen, waarmee geen dood verbonden was; scholen, bezoekingen. Zoals
rechtvaardiging, heiliging, de twee buitenste hoven, de binnenste… de eerste voorhang…
of, het eerste altaar. Toen hij bij de Jordaan kwam, die de dood vertegenwoordigt, dat u
moet sterven aan uzelf. En toen, wanneer hij door de Jordaan ging, aan de andere kant
kwam, keerde hij zich naar hem toe en hij vroeg: “Nu, wat wil je dat ik voor je doe?”

Hij  was niet terughoudend. Hij  zei:  “Dat een dubbel deel  van uw Geest op mij
kome.” Hij vroeg veel.

Hij  zei:  “U  hebt  me  een  grote  zaak  gevraagd,  maar  nochtans,  als  u  mij  ziet
wanneer ik wegga, zult u het hebben.”

41 Zou u zich kunnen voorstellen dat Eliza voortaan zijn ogen niet op Elia gericht
hield? Dat is het probleem vandaag met de gemeente. We hebben teveel mensen die de
belofte hebben: “Gij zult de Heilige Geest ontvangen,” maar ze houden één oog gericht
op de wereld en de ander op God. U zult beslist vallen. Kijk naar de één of de ander. Ik
adviseer  u  om  uw  ogen  van  de  wereld  af  te  wenden,  van  uw  naaste  af,  van  uw
medewerkers af en uw ogen strikt op Jezus alleen te richten.

Eliza hield zijn ogen op Elia gericht. En weldra kwam er een vurige wagen met
vurige paarden naar beneden en Elia stapte er op en ging omhoog. Toen hij omhoog
ging, trok hij zijn mantel uit, waarmee hij de Jordaan had geslagen, om een pad door de
dood te maken, en wierp hem naar Eliza. Hij pakte hem op en deed hem aan, een heel
prachtig beeld van Christus. Toen Hij bezig was heen te gaan, zei een vrouw tot Hem:
“Heer, dat mijn twee zonen mogen zitten aan uw rechterhand en uw linkerhand?”

Hij zei: “Kunt u de beker drinken die Ik drink?”

Ze zei: “Ja.”
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Hij zei: “Kunt u gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?”

Ze zei: “Ja.”

Hij zei: “Dat is waar, u kunt het.”

42 Dezelfde Heilige Geest die op Christus was, was Zijn mantel die God Hem gaf, de
zalving  van  de  Heilige  Geest.  En  zij  gingen  naar  Pinksteren  en  wachtten  er  in  de
opperkamer op, dat Jezus, die het tegenbeeld van Elia was, toen Hij werd opgenomen
uit de dood en opstond, Hij de mantel zou terugzenden. Dezelfde Heilige Geest die op
Hem was viel op de gemeente. En Hij zei: “De dingen die Ik doe, zult ook gij doen, en
grotere dan deze.”

Een dubbel deel van dezelfde Heilige Geest die op Christus was, is op de gemeente.
En Eliza nam de mantel en liep naar de rivier en sloeg op het water en zei: “Waar is de
God van Elia?”

43 Oh, wonderbaar! En de mensen vandaag die beweren vervuld te zijn met de Heilige
Geest zijn bevreesd om God te vertrouwen voor een kiespijntje. Halleluja! Broeder,
steek de Jordaan over, kom naar de andere kant. Het deel, dubbel deel van de Heilige
Geest die op Christus Jezus was, werd teruggezonden op de gemeente om het werk
voort te zetten totdat Hij komt.

“Een klein poosje en de wereld ziet Mij niet meer; toch zult gij Mij zien: want Ik
(persoonlijk voornaamwoord) zal met u zijn, zelfs in u, tot aan de voleinding van de
wereld.”

Hij is opgestaan uit de dood en is bij Zijn gemeente vanavond, in geestelijke vorm,
en geeft u elk deeltje van de krachten van… die Hij op Zich had hier op aarde, welke zijn
overhandigd aan de gemeente om te gebruiken, en u bent bevreesd om ze te gebruiken.
Ik  vraag  me  af  of  u  die  laatste  stap  hebt  gemaakt.  Bent  u  werkelijk  de  Jordaan
overgestoken?

44 Wanneer  u  de  Jordaan  oversteekt,  betekent  dat  de  dood;  u  gaat  achter  die
voorhang waar ik gisteravond over sprak. Binnen in het Heilige der Heilige, waar uw licht
niet meer afkomstig is van de wereld. U zult wandelen in gemeenschap, zij aan zij met
“Christus in u,  de hoop der heerlijkheid.”  De Heilige Geest beweegt en leeft  in het
sterfelijk wezen.

En als ik u vanavond vertel dat de geest van een of andere grote artiest in mij was,
zou u verwachten dat ik een schilderij kon schilderen als deze artiest. Als ik u vertelde
dat de geest van John Dillinger in mij was, zou u uitkijken of ik grote revolvers had en
dat ik een bandiet was. Als ik u vertelde dat de Geest van Christus in mij was, moet ik
de werken van Christus doen. En als u belijdt een Christen te zijn, sta af van de zonde
en zelfzucht en opvliegendheid en leef als Christus deed: een vredevol, nederig, van God
gezegend leven. Amen. Juist.

45 Oh, ik voel me echt gezegend nu. Werkelijk! Oh, ik houd er gewoon van. Het is het
Woord; het is echt goed. Het doorstroomt de ziel. Merk op, het vijfde vers:

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus
Christus.

Daar  is  een  geweldig  verhaal  hier  over  de  aanneming,  of  plaatsing.  Nu,  mijn
Pinksterbroeders, u mag het hier niet mee eens zijn, maar ik wil dat u even heel goed
luistert, in de volgende tien, vijftien minuten.

Ik wil u iets vragen, en u, Bijbelleraars. In het Oude Testament was er een wet van
aanneming,  of  het  plaatsen  van  een  zoon.  U  weet  dat,  in  het  boek  der  Galaten,
enzovoorts, hoe de opleider het kind opvoedde.

Wat gebeurde: Een vader had een kind dat geboren was in zijn huis, een jongen,
en hij was een zoon toen hij werd geboren. Maar hem werd een leraar gegeven en deze
leraar voedde het kind op en bracht heel de tijd door verslag uit aan de vader, hoe dit
kind vooruitging. Nadat dit kind een bepaalde leeftijd had bereikt, als hij een waardig
kind was geworden, als  hij  absoluut goed was geweest… indien niet,  dan waren er
bepaalde dingen die plaats moesten vinden. En als hij onwaardig was, werd, hoewel hij
een zoon was, hem geen erfdeel van zijn vader gegeven.

Maar als hij een waardig kind was, en waardig was bevonden, werd hij gebracht
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naar een openbare plaats. En zijn vader…. Vat het! Hier is het, mis het niet! De vader
van dit kind…hij was al in de familie geboren… Pinksteren precies (anderen eveneens), al
geboren in de familie als een zoon.

46 Nu, toen de Pinkstermensen en de Vrije Methodisten en Baptisten, enzovoorts, toen
zij de Heilige Geest ontvingen, zeiden ze: “We hebben het, dit maakt het vast.” Maar het
was niet zo.

De Methodist  zei:  “Broeder,  als  we jubelen,  ontvingen we het.”  Dat  is  wat  de
Methodisten  gewoonlijk  zeiden.  Elke  Methodist  zou  jubelen:  “Broeder,  je  hebt  het
ontvangen.” Maar ze ontdekten dat ze het niet hadden.

De Pinkstermens zei, toen ze in tongen spraken: “Wij hebben het.” Maar u ontdekte
dat u het niet had; zo is het. Het leven bewijst het.

Sommige  mensen  spreken  met  tongen  alsof  bonen  op  een  droge  koeienhuid
worden uitgestort, en gaan heen en bedriegen en stelen en liegen, en doen van alles. U
kunt  dat  niet  de  Heilige  Geest  noemen.  Maar  wacht  nu even.  Ik  geloof  in  jubelen,
spreken in tongen, maar ik probeer iets voor u neer te zetten. U bent misschien nu
kwaad op mij, maar daar boven zult u het niet zijn. Merk op, dat is waar.

47 Nu, let op wat er gebeurde. Nu, als de vader… Nadat dit kind in het gezin was
geboren, dan erfde hij toch nog niets totdat zijn leven had bewezen dat hij het juiste
soort kind was. En de onderwijzer, die de Heilige Geest is, in ons geval, bracht heel de
tijd verslag uit aan de Vader, hoe dit kind vooruitging.

Nu, we hebben geprobeerd over het hek te springen. We hebben geprobeerd het
paard achter de wagen te spannen. U hebt geprobeerd zaken te beweren en dingen te
doen voor God het deed, en ze hebben een heleboel vleselijke dingen er in verwerkt
gekregen. En dat is er aan de hand met de gemeente.

Als echt Pinkstergeloof neerdaalt over een gehoor van deze afmeting, broeder, dan
zou heel Californië weten dat hier vanavond iets was gebeurd. Zo is het. Er is iets niet in
orde. Het is niet fout bij God; het is niet fout bij uw geloof; het is goed geplaatst, u weet
wat u doet en hoe u het moet doen. Dat is het geheim van de hele zaak, en u dan
overgeven aan de wil van God.

48 Bemerk, deze zoon was een zoon bij geboorte. Toen de Pinkstermensen de Heilige
Geest ontvingen, werden geboren… Ik bedoel niet alleen bepaalde Pinkstermensen, daar
waren  de  Foursquare,  en  wat  al  niet  meer,  en  al  de  mensen  die  geloven  in  het
ontvangen van de Heilige Geest.

En wij  Baptisten,  daar  in  Kentucky,  het  enige  verschil  wat  ik  zag tussen mijn
gemeente en Pinksteren, toen ik hier kwam, was het uiteindelijk bewijs: het spreken in
tongen. Dat is de enige zaak die ik anders zag.

49 Nu, ik predikte hier net lang geleden in een Baptistenkerk en ik zei… niemand zei:
“Amen,” niets. Wel, broeder, ik heb oude moeders die hoeden met banden onder de keel
zien nemen en schreeuwend door de zaal zien lopen, en jubelend tussen de banken zien
lopen en van alles. Zeker. Luister, ik zei: “Is dit een Baptistengemeente?”

De voorganger boog beleefd: “Jazeker, meneer.” Als een…

Ik zei: “Het lijkt er niet bepaald op.” Ik ging er weer op los, zo hard als ik kon.
Niemand zei: “Amen.” Ze zaten er zo stijf en vormelijk als maar kon. Ik zei: “Luister,
jullie zijn geen Baptisten. Jullie zijn gewoon kerkleden. Daar waar ik vandaan kom, als je
daar Baptist bent, gingen we naar het altaar en sloegen elkaar op de rug tot we er
doorheen kwamen.”

Ik zeg u, broeder, wat we vandaag nodig hebben, is wat meer van dat ouderwetse
slaan op de rug bij het altaar, tot we doorbreken. Halleluja! Totdat u sterft aan uw eigen
ik en de zonde, en wordt geboren door de Heilige Geest.

Als u uw portefeuille verliest, zal Hij het bij terugbrengen. Als u in problemen komt,
zal Hij u niet afwijzen. Hij zal een broeder zijn en Zijn arm om u heen slaan, u helpen op
te staan, voor u bidden. Amen. [Leeg gedeelte op de band.]

50 Bemerk, wanneer het kind werd geboren, was hij een zoon; maar zijn gedrag had
wel te maken met zijn erfenis. Nu, ik wil dat u nu heel oprecht bent. Denkt u niet dat we
hebben geprobeerd de erfenis wat meer naar voren te schuiven dan ons gedrag mogelijk
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maakt?

Dat is er aan de hand vandaag. We behoorden verder op de weg ginds te zijn. Maar
we zijn nog pas hier, Waarom? Het komt door ons gedrag; we hebben geen respect.

Zelfs ik heb in samenkomsten gestaan en gezien, en als ik de Bijbel goed begrijp…
Ik krijg misschien wat brandende brieven hierna, maar ik denk dat het wel in orde is. Ik
zal hoe dan ook blijven bidden. Maar ik heb opgemerkt dat mensen die de gave van het
spreken in tongen hadden, uit de orde spraken. Als de prediker aan het spreken was,
stond er iemand op en sprak in tongen. Dat is uit de orde. De geesten der profeten zijn
aan de profeten onderworpen. Het Woord van God komt eerst,  nooit  op de tweede
plaats. Dit is Gods Woord.

51 En ik heb mensen zien opstaan en in tongen zien spreken en iedereen ging zo
verder tekeer zonder er aandacht aan te schenken. Dat is  uit  de orde. U behoorde
eerbiedig te zijn. Als het werkelijk de Geest van God is, laat het dan iets zeggen. Wat
God ook zegt, luister ernaar, schrijf het op.

Nu, God zal er geen doekjes om winden, zich over iets herhalen. Hij  heeft ons
gezegd  geen  nodeloze  herhalingen  te  maken.  Hij  zal  niet  zeggen…  geen  Schrift
aanhalen. Hij zal u iets definitiefs geven, u iets vertellen wat gaat gebeuren, gewoon een
tijd voor een bepaald iets, en volg het na. Als het niet zo gebeurt, dan behoort die
persoon naar het altaar te gaan en moet hij het in orde maken met God. Zij hebben een
boze geest op zich. Dan zult u zich zuiveren van deze nonsens. Zo is het.

We behoorden naar de gemeente te komen met een hart vol eerbied. Niet een… De
gemeente is geen sociale bijeenkomst, van een soort stadion, of een plaats waar je
komt  om te  praten  over  wat  je  die  dag  meegemaakt  hebt.  Het  is  een  plaats  van
aanbidding. Maar wij hebben er een totale puinhoop van gemaakt. Oei! Dat zal bijna een
koliek veroorzaken, maar het zal u goed doen. Goed. God heeft een remedie voor die
koliek. Wist u dat?
52 Mozes leidde twee miljoen mensen door de woestijn. Hij  leidde hen gedurende
veertig jaar en toen ze er aan de andere kant uit kwamen, was er geen enkele zwakke
onder hen.

Zou u, dokters hier vanavond, of sommige van u, willen weten wat dokter Mozes
voor recept had? Wat gaf hij aan die mensen? Hoeveel baby's werden er elke nacht
geboren? Hoeveel oude mensen, enzovoort? Hoeveel lammen en kreupelen? En hoeveel
buikpijn en van alles, kreeg hij te verwerken gedurende de nacht? En dokter Mozes
zorgde voor alles.

Zou u graag even willen kijken in zijn medicijntas om te ontdekken wat voor recept
hij voorschreef? Zou u willen weten wat dit was? Laten we het eens bekijken. Hier is
het: “Ik, de Here, genees al uw ziekten.” Amen. Dat is de enige remedie die hij had en
het werkte voor twee miljoen mensen.

Zolang ze gehoorzaam waren, zolang ze niet aan het mopperen en ruzie maken
waren, zolang ze gehoorzaam waren en nederig voor God wandelden, ging God voor hen
uit en leidde hen bij de hand, en droeg hen op adelaarsvleugels. Maar zodra ze uit de
orde gingen, scheidde God Zich van hen af. Zo is het. Wel, de reis was maar ongeveer
veertig mijl; ze hadden dit kunnen halen in twee, drie dagen. Maar ze deden er veertig
jaren over, rondzwevend, proberend zich gereed te maken om over te steken. En zo is
het ook met de gemeente vanavond. We zijn geheel verward geraakt.

53 Nu, terug naar het zoonschap. Wat gebeurde er? Nu, als dit kind werd geboren,
ontving hij de nieuwe geboorte. Nu, dat is hetzelfde wat ik gisteravond toepaste. Veel
mensen die het manna aten, bleven buiten. Het manna viel elke nacht. Zo is het. Maar
het moest elke nacht vallen. En dan, soms, werden ze een beetje hongerig tussen twee
maaltijden, omdat het manna niet lang goed bleef als het buiten lag. Maar wanneer de
man achter de voorhang ging, en daar leefde in het Heilige der Heilige….

U zegt: “Broeder Branham, leven we daar?”

Aäron ging er alleen in… of Mozes, eenmaal per jaar… of Aäron, liever gezegd, de
hogepriester, en hij moest gezalfd zijn. Maar Christus scheurde de voorhang, opdat elke
gelovige in de tegenwoordigheid van het Heilige der Heilige kon komen. Niet levend van
het manna wat je iedere dag moest eten, een manna dat verging voordat de dag voorbij
was, een klein gebed 's morgens, maar een voortdurend leven in de tegenwoordigheid
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van de Here Jezus, wandelend en sprekend met Hem.

54 Het doet me denken aan een kleine Ierse vrouw die enige tijd geleden de zee
overstak en op weg was hier naartoe. De jazzbands op het schip speelden, weet u, en
gingen tekeer. Maar na een tijdje stak er een enorme storm op en men liet een SOS sein
uitgaan, enzovoort.

De kapitein liep naar beneden, hij zei: “Stoppen jullie eens even met spelen. We
hebben zojuist bericht gekregen uit New York. Als we het niet dertig minuten langer
volhouden, gaan we naar de bodem van de zee.” Hij zei: “Verander je muziek. Bidt u
allemaal.”

En iedereen viel op zijn knieën en het orkest begon: “Nader Mijn God Tot U,” te
spelen. Allen begonnen te bidden en het schip stampte heen en weer en dook door de
golven. De kleine Ierse moeder met een lange jurk aan, lange mouwen en lang haar,
wandelde heen en weer en schreeuwde: “Halleluja! Halleluja!”

Toen ze vroegen: “Waarom bid jij niet, vrouw?”

Ze zei: “Ik ben al klaar met bidden. Ik ben gereed.” Zo is het. Wandel met Hem.
Wees gereed!

55 Na een poosje, zij gingen verder, kwam de kapitein terug en zei: “Dame, wat is er
met u aan de hand?”

Ze zei: “Oh, ik ben zo gelukkig.”

Hij vroeg: “Hebt u begrepen wat ik zei? Als dit schip het niet uithoudt, als het het
geen dertig minuten uithoudt, gaan we naar de bodem van de zee.”

Ze zei: “Ik heb het begrepen. Halleluja!”

Hij vroeg: “Wat bedoelt u daarmee, vrouw?”

Ze zei: “Ik prijs God.”

Hij zei: “En u zult misschien binnen vijftien minuten vanaf nu op de bodem van de
zee zijn.”

Ze  zei:  “Zeker.  Ik  ben  op  weg  van  Ierland  naar  Amerika  om mijn  dochter  te
bezoeken. Ik heb haar al dertig jaar niet gezien, en ik ben op weg om mijn dochter in
Amerika te bezoeken.” En ze zei: “Als de boot het dertig minuten volhoudt, zal ik haar in
Amerika zien. Als hij het niet uithoudt, dan heb ik nog een dochter in de heerlijkheid. Ik
zal één van beiden gaan zien in de volgende dertig minuten. Halleluja!”

Dat is het. Vol gebed, met Hem wandelend. U weet niet op welke tijd er een gepiep
van remmen zal zijn, en u heengaat de eeuwigheid in. Leef dichtbij Hem. Blijf binnen de
voorhang!

56 Ja,  wedergeboren  te  zijn  is  een  wonderbare  zaak,  maar  dat  is  nog  niet  alles,
broeder.  Bedenk,  er  was  een  aanneming  (adoptie)  van  dat  kind.  Heel  het  Oude
Testament  moet  uitgevoerd  worden  in  het  Nieuwe;  we  weten  dat  het  typen  en
schaduwbeelden zijn. U zou niet een man kunnen zien… een figuur met een hand die zo
omhoog hangt, zonder dat het zou verschijnen als het negatief positief zou worden
gemaakt. Dan moet alles verschijnen.

Merk  op,  als  zij  verder  gingen  met  deze  zoon…  Als  de  leraar  rapport  bleef
uitbrengen dat deze zoon een koninklijke jongen was, dat hij gedachtig was aan de
zaken van zijn vader, dat hij een moedig man was, dat hij wist hoe hij de zaak van zijn
vader moest behartigen. Oh, dan zwol het hart van de vader van trots, want hij hield
van hem.

57 Wanneer hij dan op zekere leeftijd volwassen was geworden, bepaalde hij een grote
dag. En hij riep getuigen naar de straat en hij nam deze jongen en gaf hem een speciaal
kleed, een prachtig kleed en bracht hem naar de straat en men hield de ceremonie van
aanneming (adoptie). En de vader, de vader zelf van deze jongen, nam de jongen aan in
zijn eigen familie.

Nu, u weet dat uit de Schrift, het plaatsen van de zoon. En hij adopteerde hem in
zijn eigen familie. Daarom had van die dag af aan die jongen een wettig recht om de
cheques voor zijn vader uit te schrijven; of wat de vader ook had, want hij was er de
erfgenaam van. Hij was geadopteerd (aangenomen). Hij was gewoon gelijk, had de
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autoriteit over al de goederen van zijn vader. Hij was niet langer onder een leraar, maar
hij was… of, geleid door een leraar; hij was absoluut in het bezit van alles.

En daar is de gemeente nu heen gegaan. Wanneer u daar kwam en wedergeboren
was, denkt u dat dit  het  vastmaakt.  U nam er het gemak van. Nu ontdekt u dat u
krampen krijgt, niet genoeg manna, dat u terugvalt van de ene samenkomst naar de
andere. Wat het betekent, is dat God het gedrag van Zijn gemeente in de gaten heeft
gehouden.

58 Kijk. God deed hetzelfde met Zijn eigen Zoon. Hij nam er drie mee als getuigen. De
Bijbel zegt: “Drie is een getuigenis.” En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes mee;
geloof, hoop en liefde. Hij nam ze mee omhoog naar een uitzonderlijk hoge berg, een
enorm hoge berg. Daar werd Jezus voor hen verheerlijkt en Zijn klederen schenen gelijk
de zon. En een stem sprak en zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem.”

God nam Zijn eigen Zoon aan, deed Hem blinken in een verheerlijkte, veranderde
toestand; en bewees het voor getuigen: “Dit is mijn geliefde Zoon, hoort Hem.” Geen
wonder dat Jezus kon zeggen: “Alle macht in hemelen en aarde is Mij in mijn handen
gegeven.”

59 Nu, de reden dat de gemeente niet vooruitgaat, broeder: u gaat luchtig van de ene
plaats naar de andere, hier en daar, en speelt met de wereld, gaat zo rond, en ruziet
over  uw organisaties  en  uw denominaties,  of  u  dit,  dat,  of  wat  anders  bent.  Of  u
eenheids, tweeheids, drieheids, of vijfheids bent; of dat u met uw gezicht naar voren of
achterover  bent  gedoopt;  oh,  van  allerlei  soorten  dingen,  met  geruzie,  grenzen
opwerpend en dergelijke. Dat is de reden dat de gemeente niet doortrekt. Het is waar.

Als u ooit uw muren af zou breken, de ene dit laat zijn en de ander dat laat zijn.
Wat u ook bent, dat maakt niet uit. Maar wanneer u uw handen in die van uw broeder
kunt  leggen  en  hem uw  broeder  noemt,  en  we  voor  één  zaak  werken,  dat  is  het
koninkrijk van God.

60 Als het ooit tot een plaats komt dat ik mijn arm niet om enige broeder zou kunnen
slaan die in het koninkrijk van God werkt en hem erken als mijn broeder, voel ik dat ik
ben teruggevallen. Amen. Zeker.

Dan zou ik bang zijn op het podium te staan en boze geesten tegemoet te treden,
te weten dat ik jaloersheid in mijn hart had tegen enige broeder. Ongeacht wie hij is, die
probeert het Evangelie van Jezus Christus te prediken of een Christenleven te leven.

Al verschillen we een miljoen mijl over theologie, als hij de Here Jezus liefheeft, is
hij mijn broeder, is het mijn zuster. En wij hebben die grenzen getrokken. “En wanneer
u uw broeder die u hebt gezien niet kunt liefhebben, hoe kunt u God dan liefhebben die
u nooit hebt gezien?” En, broeder, wanneer liefde uitgaat, gaat God er ook in mee, want
God is liefde. En u kunt nooit ergens komen zonder goddelijke liefde. En als u elkaar
liefhebt, hebt u God lief.
61 Luister. Ik heb vanavond daar thuis een klein dik zoontje van vijf maanden oud. U
herinnert zich allemaal de profetie over hem. De wereld lachte me allemaal uit en zei:
“Ahem. Ik dacht dat je ene Jozef zou krijgen.” Hij  is  gekomen. God zei  dat hij  zou
komen; hij is nu hier. Ik heb een zoon van negentien jaar oud, een dochtertje van vier
en één van acht. U zou van alles over mij kunnen zeggen en dat is voor mij in orde. Ik
zou er niet om geven hoe u mij noemt, maar spreek niet over mijn kinderen. Wees niet
goed voor mij; wees goed voor hen.

En God voelt precies zo. Dit zijn Zijn kinderen. Wij moeten goed voor elkaar zijn.
Wij moeten eerlijk tegen elkaar zijn. Hoe kunnen mensen onoprecht tegen elkaar zijn en
dan belijden Christenen te zijn? Het gaat mijn gedachten te boven. Hoe kunt u oneerlijk
tegen u broeder zijn? Hoe kunt u een ander afbreken en een broeder afkappen alleen
omdat hij het over iets niet met u eens is?

Oh, broeder, ik zeg u….

Dierbaar stervend Lam, Uw kostbaar Bloed

Zal nooit zijn kracht verliezen,

Tot heel de vrijgekochte gemeente van God

Verlost zal zijn om niet meer te zondigen.
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Sinds ik ooit door geloof die stroom zag

Die gulpte uit Uw bloedende wonden

Is verlossende liefde mijn thema geweest,

En zal dat zijn totdat ik sterf.

62 Liefde. God is liefde. “Wie liefheeft, is van God.” Goddelijke liefde, geen hartelijke
liefde.

Er zijn twee verschillende soorten liefde. Nu, we weten dat we hier ook die vrije
liefde  krijgen,  en  allerlei  soorten  rommel  die  men  liefde  noemt.  Maar  dat  is  geen
goddelijke liefde. Dat is namaak van de duivel. U weet dat. Er zijn twee verschillende
liefdes: er is een liefde genaamd “phileo liefde,” en er is een liefde genaamd “agapao
liefde.”

Phileo liefde, dat Griekse woord betekent “de liefde die ik zou hebben voor u als
medemens of, voor mijn vrouw.” U hebt voor uw vrouw phileo liefde. Nu, die liefde, als u
dat vat… u zou jaloers over haar zijn. Als een man haar iets zou aandoen, zou u de man
ervoor doden. Dat is phileo liefde.

Maar agapao liefde zou maken dat u zou bidden voor zijn verloren ziel. Dat is het
verschil.  Dat  begrijpen de mensen niet.  Zie,  het  is  niet  een soort  genegenheid die
opgewerkt wordt door uw geestelijke toestand. Het is een absoluut waarachtige Heilige
Geest van God die onze harten samenbindt in Christelijke gemeenschap en liefde.

63 En als… Ik zou dit  als een uitdaging willen stellen. Als elke Methodist,  Baptist,
Presbyteriaan, en Pinksterman, en alles hier binnen, gewoon uw gedachten over elkaar
zou afbreken en werkelijk elkaar zou liefhebben en vriendelijk zou zijn, en elkaar zou
behandelen als broeders en zusters, zou u één van de grootste opwekkingen door deze
vallei zien uitbreken, die men hier ooit zou meemaken. Het kan nooit op een andere
wijze komen.

Wanneer  God  dan  ziet  dat  u  doortrekt….  Elke  zoon  die  tot  God  komt,  moet
eerst…wat? Eerst gekastijd worden door God, beproefd, bewezen. Wist u dat? U doet dat
met elke beslissing die u maakt. God doet dit bij uw vorming. Elke zoon die tot God
komt, moet gekastijd worden.

64 Zodra u de Heilige Geest ontvangt, begint iedereen over u te praten, ze zeggen dat
u gek bent, uw verstand hebt verloren, dat u een heilige roller gaat worden, of zoiets
dergelijks.  En  als  u  dan  geen  kastijding  kunt  doorstaan,  zegt  de  Bijbel  dat  u  een
onwettig kind wordt.

Maar als u werkelijk uit God bent geboren, maakt het niet uit wat de wereld zegt, of
wat wie ook zegt, u weet waar u staat en alle duivels in de hel kunnen u niet omver
werpen. Dan bewijst u het door uw vruchten; niet door uw stem, maar door uw leven. U
leeft het juiste soort leven. U leeft…

Hebt  u  ooit  een  zegel  gezien?  Een  zegel  geplaatst  op  een  stuk  papier,  het  is
verzegeld  op  de  voorkant  en  de  achterkant,  allebei.  En  wanneer  u  in  uw  leven
voorwaarts gaat, met de zaak die u verlaten hebt achter u, weten de mensen dat u
zonen en dochters van God bent. Wanneer u werkelijk bent verzegeld door de Heilige
Geest volgt goddelijke liefde u.

65 Ik heb dit vaak gezegd: “Weest u zoutend, dan zal de aarde dorstig worden.” Hij
zei: “Gij zijt het zout der aarde.” Wordt u gewoon zoutend; de aarde zal gaan dorsten.
Leeft u zodanig in uw buurt en bij uw familie, dan weten de mensen het en zeggen:
“Daar is een werkelijk Christen, dat zeg ik u. Als er ooit een Christen was, daar is zij, of
is hij.” Zo moet het zijn.

Ik zou liever dat in mijn hart hebben dan al de gaven die er zijn… dan God in Zijn
Bijbel heeft. Zo is het. Want de Bijbel zei: “Hoewel ik spreek met tongen van mensen en
engelen…” Hij kon het doen. “Maar de liefde niet had, ik was niets. Hoewel ik wijsheid
heb en heel het Woord van God begrijp, ik ben niets zonder de liefde. Hoewel ik geloof
heb om bergen te verplaatsen…” Dat ik hier kom en geloof heb, niet alleen om de zieken
te genezen, maar om bergen te verplaatsen En heb de liefde niet… hoewel ik het kon…
hoewel ik het kon. Het is mogelijk dat u het zou kunnen.

66 Maar, ziet u, Pinkstermensen, u gaat achter de gaven aan in plaats van de Gever,
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zie.  Kom  terug  tot  God!  Krijg  deze  echte  goddelijke  liefde  in  uw  hart,  in  uw
gemeenschap; dat, oh, dat u Hem liefhebt met heel uw hart. Broeder, de gaven zullen
vanzelf komen. Laat u dat maar met rust, zie. Het zal wel komen.

God  zal  u  in  de  gemeente  plaatsen,  de  plaats  waar  Hij  u  ziet,  nadat  Hij  u
aangenomen heeft  in  Zijn familie.  Hij  zal  u er  op een dag uit  roepen in een kleine
gebedssamenkomst, voor u het weet, en zal u het kleed aandoen en zeggen: “Nu zoon,
Ik heb je gezonden om het Evangelie te prediken.” De hele wereld zal er over weten. Zo
is het. Hij zal u eruit roepen en zeggen: “Zoon, Ik heb je gezonden om voor de zieken te
bidden.”

Let erop hoe de zaken dan verlopen. Wanneer Hij u aanneemt in Zijn familie; maar
u kunt  daar niet  op vooruitlopen.  U kunt  daar geestelijk  niet  naartoe werken.  God
betuigt Zijn gaven. God bewijst Zijn gaven. Maar wat is de gave buiten de Gever? Als u
de Bijbel begreep, als slechts een orthodoxe… Dat is er aan de hand vandaag.

67 Sommige  van  de  predikers,  sommige  van  u,  mensen,  die  stemt  voor  uw
voorganger, u doet dat zo. U zult soms stemmen voor een geweldig grote, fijne, knappe
krullenkop, een goedgeklede, als Hollywood gelijkende prediker, want u wilt dat hij er
indrukwekkend uitziet in de kansel. Dat is geen teken dat God hem heeft geroepen. Dat
is geen teken.

Ik heb er veel van hen gezien die God niet zo riep. Maar de wereld valt vandaag
voor glamour. De kwestie vandaag is, dat we te veel Hollywood-religie en Hollywood-
opwekkingen hebben gekregen. Helemaal opgetut op het podium, overal behangen met
juwelen en wat… Oh! Je wordt er misselijk van. Ik geloof in een ouderwets, van God
gezonden religie. Ik geloof in een religie die zal maken dat u zich reinigt en u tot een
ander persoon maakt, die u laat leven zoals u behoort. Amen. Teveel glamour.
68 U hebt teveel televisieshows gezien en teveel… De kinderen… Hier hadden ze zo'n
klein joch niet lang geleden… (Om u te tonen hoe de duivel het kan doen.) Er is geen
jongen in het land of hij kan u wel vertellen wie David Crockett is. Hij kan u vertellen dat
hij is geboren in Tennessee, en hoe hij een beer doodde toen hij drie was; terwijl u weet
dat dit een leugen is. Maar het is…, maar ze kunnen je dat allemaal over hem vertellen.

Maar als de duivel, door televisie en alles, dat in ieder kinderhoofd in Amerika kan
prenten, wat behoort de Gemeente dan te doen door Jezus Christus, en dan zou u de
jeugdmisdaad stoppen. Halleluja! Word niet bang. Halleluja betekent “prijs zij  onze
God.” Amen betekent, “zo zij het.” Dus het zal u niet deren als u het af en toe zegt.

69 Vroeger had ik een oude hond. Ik ging graag 's nachts jagen. En hij zou alles wat in
het veld was de boom injagen, maar hij ging niet achter een stinkdier aan onder een
stapel kreupelhout. Hij bleef er al blaffend omheen lopen. Nu, het enige wat ik hoefde te
doen, was de stapel kreupelhout oplichten en hem op de rug kloppen en zeggen: “Zoek
hem, jongen.” Dan ging hij er in en greep dat stinkdier. Nu: “Zoek hem, jongen…”

En het ergste stinkdier dat ik ken is de duivel. En het enige wat u hoeft te zeggen,
is: “Zoek hem, jongen,” is gewoon af en toe “amen” te zeggen, dan weet ik waar ik sta
en we zullen hem vastpinnen. Amen.

70 Oh, Hij is werkelijk! Aangenomen door de Vader in gemeenschap en in het lichaam
van gelovigen door de Heilige Geest en een betuigde bediening. Bewijzend… U hoeft er
niet veel over te spreken; God spreekt Zelf. God getuigt van Zijn gaven. Maar al die
gaven zijn wonderbaar, ze zijn fijn, en we houden er allemaal van; God geve dat elk van
ons elke gave zou hebben, maar ik zou liever de Gever hebben dan alle gaven. Paulus
zei: “U… al zou ik de gaven hebben, zonder de Gever…”

Nu, als we waren uitgegaan om de Gever te zoeken in plaats van de gaven, geloof
ik dat de gemeente verder op de weg zou zijn geweest, denkt u ook niet? Als we maar
dichtbij God waren gebleven en Hem zouden liefhebben, en gewoon voor Hem zouden
blijven leven, en niet zouden proberen de zaken te forceren. Leef gewoon voor God en
leef  een  zuiver,  heilig  leven  en  leef  en  bid  elke  dag,  houdt  u  verfrist  in  Zijn
tegenwoordigheid. God zal voor de rest zorg dragen.
71 Hij zal de mensen aannemen in Zijn eigen geliefde lichaam, de gemeente. Wanneer
de  opname  komt,  zult  u  zonder  vlek  bevonden  worden,  omdat  u  leeft  in  de
tegenwoordigheid van de Koning. Daarin ligt het geheim, vriend.

Daar  is  het,  wanneer  u  demonische  machten  ontmoet  van  aangezicht  tot
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aangezicht.  Wanneer  u  tegenstand  in  het  aangezicht  ziet,  daar  begint  de  tijd  van
beproeving. En een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Zo is het. En wanneer u de
tegenstand in het aangezicht ziet, wees dan zeker dat u weet waarover u spreekt.

72 Nu, u kunt van alles meemaken in Amerika. Ik ging niet lang geleden naar een
dienst, waar men verondersteld was goddelijke genezing uit te oefenen. De man sprong
op en neer, schreeuwde zo hard als hij kon, trapte tegen de kansel zo hard als hij kon,
zei: “God, ik eis van U.”

O, genade! Ik dacht, God wees mijn broeder genadig. Hij begrijpt het niet. Wie zijn
wij, om van God te kunnen eisen dat Hij wat doet? Hij heeft het al gedaan. Geloof Hem,
slechts. Dat is alles.

Hij had een oude man in een laken, schudde hem heen en weer, op deze manier,
een man met een hartkwaal. Ik had medelijden met hem. Een andere man kwam naar
voren met reumatiek, hij schudde hem zo en sloeg hem, gewoon zo hard als hij kon met
zijn hand en zei: “Ik haat reumatiek.” Dat verjaagt de duivels niet.

De duivel maakt het niet uit hoe hard u schreeuwt. Hij is niet hardhorend. Maar hij
weet wel waar het geloof ligt. Dat is die ene zaak die hem zal wegjagen.

73 Jezus had de grootste zalving van enige man die ooit op aarde was. Klopt dat? Hij
ging naar de tempel op een dag; ze gaven Hem een boekrol. Hij nam hem in Zijn hand.
Hij ging zitten en Hij las uit Jesaja, waar stond: “De Geest des Heren is op Mij, om het
aangename jaar te verkondigen,” enzovoort… het jubeljaar. En Hij nam de boekrol en
gaf hem weer terug en ging zitten en aangename woorden kwamen van Zijn lippen. De
grootste zalving die er ooit was in de wereld, was op de Here Jezus Christus.

Oh, soms halen wij, Methodisten, lawaai door de war met de zalving. Lawaai is
geen zalving. Nee, nee. Ik heb gezien dat er een heleboel lawaai was, maar nog geen
geloof genoeg om een kiespijn te genezen. U moet in alle ernst tot de Vader komen. U
moet precies weten waar u staat. Zo is het.

74 Hier niet lang geleden, in Zuid Afrika, waar ik stond uit te dagen… U kunt beter
maar voorzichtig zijn met wat u doet als u binnengaat in die landen. Toverdokters en
dergelijke staan daar om u uit te dagen en de Here Jezus te weerstaan. U kunt maar
beter weten waarover u spreekt wanneer u bij hen in de buurt komt. Zo is het. Want,
broeder, zij doen alles wat er maar gedaan kan worden. Zo is het.

Ze lopen door het vuur, rammelen met beenderen, en van alles, en snijden zich,
nemen een zwaard en steken het zo recht door hen heen, en u kunt water tussen die
zwaarden blazen en ze er uittrekken zonder een spoor van bloed. Ze werken zich op,
helemaal buiten zichzelf, schreeuwen zo hard als ze kunnen en nemen een sabel en
rennen zo rond, doorsteken zich door hun neus, trekken de spies er helemaal doorheen,
zonder  dat  er  een  drup  bloed  uitkomt.  Lopen  zo  rond  en  lopen  door  het  vuur,
versplinterd glas, liggen op spijkers en al het andere. Huichelachtig? Ja, demonische
macht. Zo is het.

Maar,  broeder,  dat  heeft  niets  te  doen  met  de  Here  Jezus.  Maar  let  op  hen,
wanneer het tot de tijd komt, als de ontknoping plaats vindt, als Jezus Christus bij dit
alles naar voren komt. Elke demon wijkt terug. Ik heb het nooit zien falen en u zult nooit
falen. Zo is het.

75 Wandel dicht bij God, mijn broeders. Kom in het Heilige der Heilige. Kom binnen en
leef  voor  God tot  de  Heilige  Geest,  die  Hem dag aan dag  rapport  uitbrengt  hoe  u
vooruitgaat in Zijn koninkrijk, hoe u Zijn kinderen behandelt, en wat al niet meer doet,
tot de Vader zegt: “Ik heb nu genade voor hem gevonden. Ik zal hem hier brengen voor
de mensen.”

Hij zal het de mensen niet hoeven te vertellen; de mensen zullen het weten door
wat hij doet en wat voor leven hij leeft dat God het heeft gedaan. Uw getuigenis is soms
in orde, maar uw leven spreekt zo luid, weet u, dat uw getuigenis niet veel goed doet.
Zo is het. Uw leven is wat telt. Gelooft u dat?

76 En  ik  geloof  dat  wij  vandaag  ons  in  denominaties  hebben  gesplitst,  we  zijn
ongevoelig geworden en we behandelen onze naasten onverschillig. Soms hebben we
geschreeuwd:  “Wel,  die  oude,  koude,  formele  Baptist,”  en  “die  Pinkstergroep,  zij
behoren bij die tempel ginds - de Foursquare; die zijn ook niets. En die daar, wel, hij is
van de Assembly of God; hij heeft het ook niet. Dit is de Jesus Name Only, en hij heeft
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niets.” En de één wil dit en de ander dat, en maar ruziën… Broeder, elk van hen heeft de
Heilige Geest ontvangen, of ze zeggen het tenminste, en hebben hetzelfde bewijs om
het te staven. Zo is het.

Wel, wat we vandaag nodig hebben is een toegewijd leven, waarbij u niets hoeft te
zeggen; God spreekt in uw plaats en Hij bewijst wat u bent. Zo is het. Het bloed van
Jezus Christus  reinigt  ons van elke ongerechtigheid,  dan kunnen we gemeenschap
hebben de één met de ander, als het bloed ons rein en heilig maakt.

Wij leven zo dat we in elke denominatiekerk kunnen binnenstappen, of zoiets en
zeggen: “Goede morgen, mijn broeder.” Niet als een huichelaar, dat zou hij weten, maar
met een waarachtig hart en zeggen: “Hoe gaat het met u en God vandaag, mijn dierbare
broeder?” Op die wijze, en voortlopend, met hem praten en gemeenschap met hem
hebben. Dat is de weg. Dan bent u zoutend bezig.

Nu, u kunt dat niet doen als een nabootser. Als u dat doet, bent u een huichelaar.
Dat is alles. Als u het doet omdat u weet dat het uw plicht is, doet u het dan maar
helemaal niet. Blijf voor God tot het in uw hart is om zo te doen, dan komt u in orde met
God. Gelooft u dat?

77 Ik geloof het met heel mijn hart en ik geloof dat de gemeente daarin heeft gefaald.
Ik denk dat we hebben gefaald om liefde onder ons te brengen en om gemeenschap
onder de groepen te brengen en dergelijke. En we hebben geprobeerd onszelf in iets
naar voren te dringen dat God niet heeft verordineerd. En ik geloof dat als we gewoon
naar God terug zouden wandelen over het pad en zouden zeggen: “God, hier sta ik. Ik
heb U totaal niets te bieden dan mijn leven. Maar, God, ik bid dat U mij laat leven, zo
dat  ik  genade  mag  vinden  in  Uw ogen.”  Nu  komt  u  verder,  u  komt  dichterbij  het
koninkrijk. Zo is het. Dan zult u een werkelijke genezingssamenkomst zien.

Wanneer u naar het altaar komt, kom dan niet: “Prijs God, ik heb de Heilige Geest
ontvangen veertig jaar geleden. Prijs God. Halleluja.” Dat heeft geen nut. O, nee. Satan
maakt  het  uit  hoe  vaak  u  dat  zegt.  De  zaak  is  om  naar  voren  te  lopen  met  een
waarachtige verzekerdheid in uw hart, dat u weet waar u staat.

78 Ik  was  verbaasd,  hier  niet  lang  geleden,  over  een kleine  vrouw,  die  naar  het
podium kwam. Er waren er twee samen. En de één kwam er aan en ik zei: “Hoe gaat
het met u, zuster?”

Nu, bedenk, ik geloof in al de geestelijke uitingen. Beslist. Ik heb de doop van de
Heilige Geest ontvangen en ik weet waarover ik spreek.

Zij kwamen door de rij. De kleine dame kwam naar voren door de gebedsrij en zij
begon heel snel rond te dansen. En ik zei: “Zou u even stil kunnen blijven staan, zodat
ik met u kan spreken.” Maar zij kon het niet en ze bleef maar rond dansen.

Wel, dacht ik, ik zal de volgende maar proberen. En ik nam de eerstvolgende; ik
probeerde haar hand vast te pakken. Ik zei: “Ik zou graag even met u willen spreken,
zuster.” Toen begon zij rond te dansen.

Ik zei: “Oh, ik houd daarvan. Het is prachtig.” Ik weet dat Miriam in de Geest
danste. Ik geloof erin. Beslist. Maar voor alles is een tijd, ziet u? En als u hier komt, kom
dan nuchter in de tegenwoordigheid van God. Kom met een volmaakt verzekerd hart,
dat God Zijn Woord gaat houden, en gaat u op in de Heilige Geest.

Maar de kleine dame, ik kon zelfs niet… Ik weet niet wat er gebeurde. De ene had,
naar ik zeker weet, kanker; ze is waarschijnlijk dood vanavond. Maar ze wilde niet stil
staan;  u  kon niets  bereiken,  zie.  Omdat  de  vrouw verkeerd  was  onderwezen;  een
wonderbaar persoon, ongetwijfeld.

79 En daar stond een kleine vrouw… Nu, dat was een Pinkstervrouw. En hier stond een
kleine vrouw achter mij  die behoorde tot,  wat we een formele denominatie zouden
noemen, stond daar terug met een klein meisje. Zij maakte totaal geen beweging en zij
had een gebedskaart en ze stond daar te wachten. Na een ogenblik gaven ze haar een
wenk om te komen.

De kleine dame liep naar voren. Het meisje liep naar voren en pakte mijn hand
beet. Ze zei: “Kijk eens hier, moeder.”Ze begon haar been omhoog te doen en haar
moeder begon te huilen, viel slap neer. Ze zei: “Broeder Branham, ik wist dat het zou
gebeuren. Ik wist dat het zou gebeuren.” Ze zei: “Ik geloof met heel mijn hart.”
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Ik vroeg: “Wat was er verkeerd met het kind?”

Ze zei: “Ze was verlamd aan haar beide benen.”

Zie, daar gebeurde het. Daar bent u er, zie. Zij kwam op de geschikte wijze. Zij
kwam in de vreze Gods, geloofde God, liep eerbiedig naar voren voor God, terwijl ze Zijn
belofte geloofde.

Waar een werkelijk geheiligd vrouwtje, alleen maar verkeerd onderwezen, over het
podium kwam, zodat ik zelfs niet voor haar kon bidden. De vrouw dacht dat ze in de
Geest was. Ze was in het vlees. Maar, natuurlijk, ze was daar; ze behoorde te hebben
moeten blijven… Toonde dat ze in de Geest was; de vruchten bewezen wat het was. Als
u tot God komt, moet u nuchter komen, met gezond verstand, met geloof, vraag Hem.
Dan als God u geneest, zeker, steek dan uw handen omhoog en geef Hem eer. Zo is het.

Die kleine vrouw liep naar het kleine meisje toe en knuffelde haar, de vader kwam
zo uit het gehoor aanrennen. Hij zei: “Broeder, ik ben al jaren een zondaar en mijn
vrouw is een Christin.” Zei: “Kan ik nu meteen Jezus vinden?”

Ik zei: “Jawel, mijn broeder, kniel daar meteen neer.” Zo is het.

80 Zie, zo willen we een samenkomst hebben. Is het niet zo? Iets dat gezond is, stevig
en solide. Zo'n soort kerk willen we hebben. U zult nooit beschaamd staan voor die kerk.
U zult rechtop lopen en als de president van de Verenigde Staten daar zat, zou u blij zijn
te weten dat u de president van de Verenigde Staten had in de tegenwoordigheid van de
Almachtige God in uw samenkomst. Zou u niet blij zijn? Zeker. Zo willen wij het doen,
niet met tegenzin over elkaar spreken, maar elkaar liefhebbend, zoals Christus ons
liefhad omwille van God.

Zullen we een ogenblik  bidden.  Voor we bidden: ik  heb nog één avond. Ik wil
morgenavond tot u spreken over een heel belangrijke zaak die mij op het hart ligt. Ik wil
met u spreken over het misbruiken van Jezus en de gevolgen; wat het betekent om
Jezus te mishandelen. Probeer te komen als u kunt. Breng iemand met u mee.

81 Nu, terwijl u hier bent, met uw hoofd gebogen, en ik vertrouw dat alle Christenen
bidden, ik wil een woord voor u aanhalen. Hebt u werkelijk, gewoon in uw hart kerk
gespeeld, weet u, dat u gewoon met de groep meegaat?

Er  ging  een gemengde menigte  mee met  Mozes,  weet  u,  en  die  veroorzaakte
problemen in het kamp. Een gemengde menigte… Het bovennatuurlijke werd gedaan,
wonderen waren volvoerd, en iedereen liep er voor uit. Misschien bent u naar de kerk
gegaan alleen omdat u zag dat iemand anders grote macht en invloed had; u dacht dat
u maar naar de kerk moest gaan op basis daarvan. U bent een struikelblok, vriend. Kom
tot Christus en laat uw hart werkelijk gevuld worden met Zijn glorie en zegeningen.
82 Is er een zondaar hier binnen, die nog nooit een belijdenis heeft gedaan, nog nooit
de Here Jezus heeft aanvaard, en in gebed gedacht wil worden op dit moment? Zou u
uw hand willen opsteken? En daardoor… God zegene u, dame. God zegene u, dame. Nog
iemand anders? God zegene u. God zegene u, meneer. Dat is fijn.

Nog  een  zondaar  die  hun  hand  zou  willen  opsteken,  zeggen:  “Denk  aan  mij,
broeder Branham. Ik geloof waarachtig dat u de waarheid hebt verteld; en ik heb altijd
geweten  dat  er  ergens  iets  fout  was.  Ik  heb  naar  mensen  gekeken  die  beweren
Christenen te zijn en ik heb zoveel werken gezien.” God zegene u, meneer, ik zie uw
hand. God zegene u, zoon, ik zie je hand. God zegene u, zuster, ik zie je hand. Ik zie uw
hand daar achteraan, ja, mijn broeder.

Zeg: “Ik heb de kerk gezien en ik wist dat er iets was; ik begrijp het nu. Het is niet
Gods  fout;  het  ligt  niet  aan  God.  Maar  ik  wil  het  soort  Christen  zijn  waar  u  over
gesproken hebt. Ik wil dat echte vredige, rustige leven hebben, broeder Branham. Ik wil
iets diep in mijn hart hebben, dat mij vasthoudt als de stormen hard tegen mij beuken.
Ik wil weten dat er een vrede in mijn hart is, waardoor ik kalm en rustig kan wandelen,
zelfs door de vallei van de schaduwen des doods. En ik wil dat u vanavond aan mij
denkt, broeder Branham, in een gebed.” Ik zal het doen, mijn dierbare broeder, zuster.

83 Nu, God ziet uw hand. Zie, het is niet van veel nut dat ik het zie, maar God ziet
het. Weet u, er zijn acht of tien mensen geweest die hun handen opstaken als zondaars.
Is er nog één hier, steek gewoon uw hand op en zeg: “Denk aan mij in een woord van
gebed, broeder Branham, ik kom als een zondaar.” God zegene u, mijn zuster. God
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zegene u, mijn broeder. Ik zie u. En u daar achteraan bij de pilaar, ik zie u. God zegene
u, mijn broeder.

Iemand anders die zegt: “Denk aan mij slechts in een woord van gebed, broeder
Branham, ik…. Op een of andere manier voel ik me vreemd vanavond, ik voel dat ik een
echte Christen wil worden.”

Is er nog iemand hier, die zou zeggen: “Broeder Branham, ik heb beleden een
Christen te zijn…” God zegene u, broeder. Ik zie uw hand daar met uw kleine vrouw en
baby. God zij u nabij, mijn broeder.

Wat doet u uw hand omhoogsteken? Wilt u dat ik het u vertel? Het komt hierdoor.
Jezus zei: “Niemand komt tot de Vader, tenzij mijn Vader hem trekt.” Het is God. Dat is
de Heilige Geest die tot u spreekt. “Niemand kan tot Mij komen, tenzij Mijn Vader hem
trekt, en allen die tot Mij komen, zal Ik eeuwig leven geven, en Ik zal hen opwekken in
de laatste dag.”

Luister  wat  Jezus  er  over  zei,  u,  die  uw  hand  opstak.  “Hij  (persoonlijk
voornaamwoord, voor een ieder), Hij, die Mijn woorden hoort en gelooft in Hem die Mij
gezonden  heeft….”  Wat  doet  hij?  “Mijn  woorden  hoort,  en  gelooft  in  Hem die  Mij
gezonden heeft,  heeft  (tegenwoordige tijd) eeuwig leven en zal  niet  in het oordeel
komen, of veroordeling, maar is overgegaan van dood in leven.”

84 Terwijl  zij  bidden,  wil  ik  u  iets  vragen.  “Wat  is  zonde,  broeder  Branham?”
Sigaretten roken? Dat is geen zonde. Overspel plegen? Dat is geen zonde. Leugens
vertellen? Dat is geen zonde. Dat zijn eigenschappen van de zonde. Er is maar één
zonde, en dat is de zonde van ongeloof. “Hij die niet gelooft…” Johannes 3: “Hij die niet
gelooft, is al veroordeeld.”

Nu, u bent een gelovige of een ongelovige. En als u zegt: “Broeder Branham, ik ben
gestopt met drinken.” Dat betekent nog niet… dat betekent nog niet dat u een Christen
bent, zie. Als het een gevolg is van het geloven in de Here Jezus… Dat is het enige wat u
kunt doen, geloven; en God geeft u de Heilige Geest als een bevestiging van uw geloof,
zie.

85 Maar u kunt uw hand niet opsteken tot Christus, tenzij Christus eerst… dat God
eerst tot u heeft gesproken. En dan, zie, denk daar aan, Johannes 5:24, daar spreekt
Jezus…. Dat is Zijn Woord, niet het mijne. “Wie Mijn Woord hoort, en gelooft in Hem die
Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven.” Omdat hij heeft geloofd in de eniggeboren
Zoon van God.

Als u dan werkelijk gelooft, dan is het zondeprobleem voorbij, zie. “…zal nooit in
het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven.” Dat zei Jezus Christus, de
Zoon van God. Dat was het verlossingsplan. “Wie Mijn woorden hoort en gelooft in Hem
die Mij gezonden heeft, is (nu meteen!) overgegaan van dood in leven.” Kunt u dat
geloven? Steek uw hand op en zeg: “Ik geloof het nu. Heer, kom mijn ongeloof te hulp.”

86 Nog een zondaar voor we wat verder gaan. God zij  met u, zuster. De Spaanse
zuster,  God  zegene  u.  Is  er  nog  een…?  God  zegene  u,  zuster,  de  Spaanse  dame
hierginds. God zegene u. Tjonge, de… Wat een wonderbare bediening heeft de Heer mij
gegeven onder de Spaanse mensen. Hoor dat “Glorias a Dios” de hele avond.

Iemand die van de weg is afgedwaald en zegt: “Broeder Branham, ik heb Jezus niet
juist behandeld. Ik heb niet gedaan wat juist was. Ik weet dat ik niet dat overgegeven
leven leef. Gedenk mij, broeder Branham, wanneer u bidt vanavond, dat God mij dat
volledig overgegeven leven zal geven.” Wilt u uw hand opsteken tot God, die u ziet? God
zegene u. God zegene u. Dat is goed. Mensen overal.

87 Nu,  wat  we  zullen  gaan  doen…  Laat  niemand  weggaan,  alstublieft.  Laten  we
eerbiedig op onze voeten gaan staan voor een moment, als u wilt.

(Zoals ik ben)

Terwijl we dit koor zingen: Zoals ik ben… U kent mij niet, u bent waarschijnlijk
nooit in een samenkomst geweest. Dit zal u niet redden; het zal u helpen. Zou u bereid
zijn hier naar voren te lopen, hier te gaan staan, om mij u bij de hand te laten nemen?
En hier te staan en u om te keren naar het gehoor, en Jezus te aanvaarden als uw
persoonlijke Verlosser? Meent u het werkelijk? Terwijl we zingen, Zoals ik ben, willen de
zondaars hier naar voren lopen, diegene die Jezus wil belijden, terwijl we zingen. Goed.
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Zoals ik ben…(Zou u even hier willen komen?) …

………..zo moet het zijn,

Dan dat……………………

O Lam van God………..(hierheen graag)

Zou u nu willen komen, de overigen die graag willen komen, zondaars die belijden,
die Jezus nu willen aannemen? Hij  zei:  “Als  u Mij  belijdt  voor de mensen,  zal  Ik  u
belijden voor Mijn Vader en de heilige engelen. Als u zich voor Mij schaamt voor de
mensen, zal Ik Mij schamen voor u daarboven.” God zegene u, mijn zuster.

…………….Ik kom! Ik…………..

88 Ik wil  u nu iets  vragen.  Kijk  hiernaar,  zondaar vrienden die hier  met gebogen
hoofden staan. Zij bidden; zij vragen God hen te vergeven. Hij zal het beslist doen. Hij
moet wel. Hij moet Zijn Woord wel houden. “Ik zal hen geenszins uitwerpen. Al wat de
Vader Mij heeft gegeven, zal tot Mij komen.” Dat is wat zij deden.

God zegene deze kleine Spaanse dame die hierheen komt. God zegene u, mijn
zuster. U hebt misschien heel veel goede dingen in uw leven gedaan, maar u doet nu
het meest dappere wat u ooit in uw leven gedaan hebt, om naar voren te lopen om
Jezus Christus te aanvaarden.

Weet u wat er gebeurt? Dit is wat ik probeer te doen: eerst Gods gunst verkrijgen.
Als  Hij  dit  ziet,  luiden  de  vreugdeklokken  van  de  hemel.  Hij  zal  ons  een  grote
genezingsdienst geven volgende week, (Let u maar op.), wanneer Hij ziet dat zondaars
naar het kruis komen.

89 Ik  wil  nu  iets  zeggen,  misschien,  tot  de  leden  van  de  gemeente.  Ik  wil  uw
gevoelens niet kwetsen. Ik wil u een kleine ervaring vertellen die ongeveer twee weken
geleden gebeurde. Daar was een fijne jonge dame die naar een wonderbare kerk ging.
Het was een Methodistenkerk, een lieflijke kleine dame. En zij moest gaan… Ik twijfelde
altijd aan de ervaring van de vrouw, want zij ging alleen omdat haar moeder en vader
gingen. Haar vader was een diaken in de kerk. Zij leerde piano spelen en ze was een erg
fijne pianiste.

Daar was een fijne jongen, ik geloof dat de jongen werkelijk de Heilige Geest had,
welke verliefd  op haar  werd en ze  trouwden.  Dit  gebeurde in  Louisville,  Kentucky,
ongeveer twee weken geleden. En de dame… Ik kende haar voorganger heel  goed,
enzovoort. Maar ik twijfelde enigszins aan de ervaring van die vrouw. Wel, zolang ze bij
haar moeder was, en dergelijke, liep ze tamelijk goed op de weg, maar ze had dat
verstandelijke geloof. Nu, luister heel goed, nu. Dit is ernstig; er staan zielen op het
spel.

90 En ik vroeg het mij af. Ik hoef haar rechter niet te zijn, maar ik merkte op hoe ze
zich  gedroeg,  wat  niet  erg  christelijk  scheen  te  zijn.  Dus  toen,  het  ging  zo  door,
verhuisde ze naar een buurt een paar jaar geleden waar de kerk nogal werelds was. De
dames daar kleedden zich niet erg netjes, ze droegen die te kleine kleren die ze dragen,
zoals u weet, en gingen dan het gras maaien, en dergelijke. Het zag er niet erg uit als
een dame.

Dus toen begon ze zich af te vragen: Nu, als zij dat kunnen doen en men ziet het
door de vingers, wel zij zijn niet minder dan ik. Dus waarom kan ik het ook niet doen?

Oh, laat dat toch nooit in uw gedachten binnen, zie. Dat toont dat er… dat er daar
binnen iets ontbreekt. De Heilige Geest zou u anders onderwijzen, vriend.

91 Maar zij ging er mee door. Wel, ze begon te redeneren. Nu, als een mens een ziel
heeft,  zal  die  ziel  niet  redeneren  met  Gods  Woord;  het  zal  het  geloven.  Maar  de
verstandelijke geest zal met Gods Woord gaan redeneren. U zegt: “Oh, wel, dat is wel
fanatiek. Ik weet niet of ik dat wel moet doen.” Kijk uit! Als dat uit de Bijbel komt,
onderzoek het. En uw ziel, als deze de Heilige Geest heeft, zal het onderzoeken en het
erkennen.

Zo  ging  het  verder.  Weet  u  wat  er  na  enige  tijd  gebeurde?  Ze  begon  naar
kaartavonden te gaan en naar kleine sociale gezelschappen. Daar ontmoette ze een
knap uitziende, jonge kerel die naar die buurt was verhuisd en ze werd op hem verliefd.
Verliet haar man en trouwde met die man.
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Wel, dacht ze, andere vrouwen doen het. Wel, zij behoren tot de kerk. Waarom zou
ik het niet kunnen doen? Zie, dat is geredeneer.

Ze zei:  “Ik  ben nog net  zo'n  goed kerklid  als  altijd.  Ik  ben nog net  zo'n  goed
Christen als ik ooit was. Andere vrouwen doen het en kijk eens hoe hoog men van hen
denkt.” Denk nooit aan wat de mensen denken; denk er aan wat God denkt, zie. Wat
God zegt.

Na enige tijd bewees hij niet zo te zijn… natuurlijk, als hij de ene vrouw in de steek
laat, zal hij de ander in de steek laten. Dus hij verliet haar en zij trouwde opnieuw. En
vervolgens verliet die man haar. En zij leefde ongetrouwd met een man. Toen sloeg het
noodlot toe. Ze kreeg kanker aan de geslachtsorganen.

92 Nu, ik heb een Baptistentabernakel in Jeffersonville. Maar de voorganger is een
Methodist,  een  fijne  broeder,  die  de  Heilige  Geest  heeft,  van  het  Asbury  College,
Wilmore, Kentucky. En omdat deze vrouw een Methodiste was, was hij erg met haar
betrokken. Dus hij ging haar bezoeken. Zij was daar de ene sigaret na de ander aan het
roken en leefde samen met haar man, hij hielp haar terwijl ze in bed lag. De dokter zei:
“Ze zal gaan sterven.”

Dus, broeder Neville zegt: “Ik zal er heen gaan om met haar te spreken, misschien
kan ik haar bewegen zich te bekeren.” En hij zei: “Als broeder Branham thuiskomt, zal ik
hem er heen brengen, want ik weet dat hij haar dat zal gaan vertellen. En ik wil dat zij
dan misschien in de toestand zal zijn voor genezing.” Dus hij probeerde het, een fijne
broeder.

Dus ging hij er heen en hij zei: “Nu, zuster, ik begrijp dat je een Methodiste bent.”

En ze antwoordde: “Dat ben ik.”

Hij zei: “Daar is maar één zaak die ik je graag zou willen vragen.” Hij zei: “Ben je
bereid voor de dood?”

Ze zei: “Welzeker.”

93 Hij zei: “Dame, ik wil je gevoelens niet kwetsen en ik wil niet dat je denkt dat ik me
met je zaken wil bemoeien, maar, wil je mij vertellen dat die whisky daar onder ginds en
dat sigaretten roken en ongehuwd samenleven met een man….?”

Ze zei: “Wat gaat u dat aan?”

Hij zei: “Wel, als prediker,” zei hij, “dacht ik dat ik u zou moeten zeggen dat dit
eigenlijk niet erg betamelijk is voor een Christen.”

Ze antwoordde: “Ik geloof in de Here Jezus Christus, en dat is genoeg,” zie. Ze zei:
“Ik ga naar de kerk. Mijn vader is diaken. Ik speelde jaren in de kerk op de piano en ik
voel me even gerechtvaardigd als ooit.”

94 Wat was het? “De ziel die zondigt, zal sterven.” De ziel, het innerlijk geweten dat
haar  vertelde  dat  ze  fout  was,  dat  zou  u  vanavond  misschien  hetzelfde  kunnen
vertellen… Ze was afgegaan op haar  intellectueel  gedeelte  (geloofde het  met  haar
verstand), en had de Heilige Geest weg bedroefd. Hij sprak niet meer tot haar. Ze dacht
dat ze in orde was, zo zeer als zij  moest geloven, met haar verstand. Daarna ging
broeder Neville weg.

Ik zei, toen hij mij erover vertelde: “Let maar eens op haar als ze aan het eind
komt, let maar op.”

En ze waren er net bij toen zij aan haar eind kwam. En ze zat daar, legde net haar
sigaret neer. En ze maakte grappen en sprak met haar familie. En even later zei ze… De
dood begon haar aan te grijpen, haar ogen werden glazig, ze keek rond.

Wat was er aan de hand? De geestelijke vermogens gingen teniet. Uw verstand
werkt  samen met  uw hersenen,  uw ziel  niet,  uw verstand.  Maar  als  u  probeert  te
zeggen: “Wel, dat was destijds in de dagen vanouds. Dit was zo-en-zo. Dat is niet voor
ons.” Let op! De Heilige Geest komt overeen met elk woord van de Bijbel. Zo is het.

95 Het gelooft dat Jezus dezelfde is, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Het gelooft
dat Hij tegenwoordig is in elke samenkomst, zie. Maar zij had Hem bij haar vandaan
bedroefd. Maar toen zij op het punt kwam om te sterven, gingen deze verstandelijke
delen teniet.
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Ze keek op en ze zei: “Mijn God,” zei ze: “ik ben verloren.” Ze zei: “Waar…. Haal
snel een prediker voor mij.” En haar pastor stond daar… Ze zei: “Hem wil ik niet. Die
bedrieger.”

En haar pastor ging snel de dokter halen. Hij zei: “Dokter, ahem, ze is gewoon
buiten zinnen.” Zei: “U kunt haar maar beter een spuitje geven.”

Ze zei: “Niets spuitje. Ik ben verloren! Ik ben verloren!” En ze gaven haar een
injectie. Ze bleef maar zeggen: “Ik ben… ik ben…. Ik ben…” Nog een injectie. “Ik ben
verl… ik ben… ik ben ver… ik ben…” Dat was alles.

Een inspuiting stopte die belijdenis, maar ze zal door heel de eeuwigheid met die
ziel leven. Het zal haar achtervolgen. Broeder, wees niet misleid door wat uw verstand
zegt. Wat zegt de Heilige Geest nu op dit moment in uw hart? Ongeacht hoe lang u bij
de kerk behoorde, u zou misschien precies bij deze zondaars thuis horen. Als het niet zo
is, kom nu, terwijl we nogmaals zingen.

96 Zoals ik ben… (Wilt u niet komen?) Bent u zo groot, dat…. Zou u hier heen willen
komen en mij gewoon de hand schudden, hier bij mij aan het altaar willen staan en
zeggen: “Ik wil dichter bij God leven, broeder Branham.” Wilt u komen? Laat het niet
hier teniet gaan, waar u ontdekt dat het te laat is. Doe het nu.

………………voor mij.

En dat U mij vroeg tot U te komen,

O Lam van God, ik kom!

97 Zullen we een ogenblik onze hoofden buigen. Er staan drie dames, zes mannen bij
het  altaar,  gebogen  hoofden,  berouwvol.  En  ik  weet  dat  ginds  op  de  dag  van  het
oordeel, ik moet staan in hun tegenwoordigheid om mij te verantwoorden voor wat ik
hun nu zeg. En dat is dit: Dat u niet beschaamd zult staan, mijn dierbare vrienden.

U had hier niet kunnen komen in eigen kracht; Satan zou u niet willen laten komen.
U bent gekomen omdat iets tot u sprak; het was Jezus. Hij heeft u hier gebracht en Hij
zei: “Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” Ongeacht wat uw oude leven is
geweest.

Nu, in nederig gebed samen, belijdt uw zonden en geloof dan dat God u vergeeft
voor uw zonden. Want Hij zei: “Kom, hoewel uw zonden zijn als scharlaken, ze zullen wit
worden als sneeuw. Hoewel ze rood zijn als karmozijn, zullen ze wit zijn als wol.”

Ongeacht  wat  u  hebt  gedaan,  vertel  God dat  het  u  spijt.  Hij  heeft  u  hierheen
geroepen. U kwam niet uit uzelf. Hij riep u. Hij zei: “Wie komt, zal Ik niet uitwerpen.” Hij
zal het doen. Heb geloof, als wij bidden, terwijl de rest van het gehoor met ons meegaat
in een woord van gebed.

98 Hemelse Vader, als ik neerkijk hier vanavond op de mensen, en dezen zie, Uw
gekozen kinderen, die op een of andere wijze Uw stem hebben gehoord in het Woord
vanavond, die naar voren zijn gekomen en een Christen willen worden. Wat een verschil
zal het gaan maken. Wat doet gebed veel. Het verandert van dood in leven. God, ik bid
dat U Uw handen op elk hier zal leggen; zalf hen, Vader, met Uw zegeningen. Neem weg
elke zonde, als zij deze belijden. Hij zei: “Wie bereid is Zijn zonde te belijden, God is
rechtvaardig om deze te vergeven.”

En nu herhalen ze in hun harten steeds weer: “God, wees mij genadig.” Zoals de
tollenaar, toen hij gerechtvaardigd terug naar zijn huis ging. Ik bid dat U het zult doen,
Heer. U zult het doen, want U hebt het beloofd. Uw zegeningen rusten op hen.

99 Maak deze dames hier, Heer, een voorbeeld van vrouwelijkheid in hun buurt waar
ze wonen. Maak deze mannen, Heer, gezalfde lichten. Geef het, Vader.

En precies hier in deze groep staan jonge mannen. O God, leg Uw hand op hen voor
de bediening, geef hun een roeping. Mogen zij zulke levens leven dat U hen afscheidt
onder de mensen, en hen plaatst, en hen aanneemt in Uw familie, Vader. En zalf hen als
koningen  en  priesters  om  te  regeren  in  Uw  koninkrijk.  Geef  hun  bedieningen  en
dergelijke om te doen, om anderen tot Christus te brengen. Geef het, Heer, als zij hier
nederig gebogen staan.
100 En hier is Uw belofte, Heer: “Wie tot Mij zal komen, zal Ik geenszins uitwerpen. Wie
zijn zonden zal belijden, Ik ben rechtvaardig om ze te vergeven. Wie Mijn woorden hoort
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en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft meteen eeuwig leven en zal nimmer in
het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven.”

En  Vader,  ze  zijn  gekomen  met  gezond  verstand,  kwamen  naar  voren,  niet
emotioneel, gewoon nuchter, mij recht in het gezicht kijkend alsof ze wilden zeggen:
“Broeder, ik meen het serieus met God. Ik wil een echt Christenleven. Ik wil dat mijn
leven waarde heeft voor Christus.”

God geve vanavond dat elke zonde nu onder het bloed verdwijnt, in de Naam van
Jezus Christus, de Zoon van God.

101 Nu, met uw hoofden gebogen, en u bij het altaar… Nu, mijn vriend, hier is wat telt:
Het gaat er niet om hoeveel u bidt. Als u bereid bent uw zonden te belijden, is God
rechtvaardig om ze te vergeven. En als u ze beleden hebt en u gelooft dat Gods Woord
waar is, zei Hij: “Indien u ze belijdt, zal Ik ze vergeven.”

En als u gelooft dat God u vergeven hebt en door de genade van God staat u hier
vanavond, u hebt uw toewijding aan God gedaan, dan zult u hier vandaan gaan om een
Christenleven te leven naar het beste van uw weten tot de dood u zal vrijzetten. Als u
gelooft  en  Hem aanvaardt  als  Uw Redder,  en  belooft  dat  te  doen,  wilt  u  uw hand
opsteken, u, die bij het altaar staat? Dank zij God. Dat is goed. Elk van hen heeft, met
hun handen omhoog, Jezus aanvaard.
102 Nu, dan wil ik dat u zich omkeert naar het gehoor, elk van u hier bij het altaar, keer
u om naar  het  gehoor.  Nu,  gehoor,  kijk  hierheen.  Steek uw handen omhoog,  mijn
broeders en zusters, om de mensen te laten zien… Ik bedoel, hier bij het altaar, deze
broeders hier, dat u Jezus hebt aanvaard als uw persoonlijke Verlosser.

Wat zei God? “Wie Mij zal belijden voor de mensen, zal Ik belijden voor Mijn Vader
en de heilige engelen.” Wat betekent dat? Er zijn namen geschreven in het Levensboek
van het Lam vanavond. Hun zonden zijn hen vergeven. Hoevelen hier zeggen dat dit de
Bijbel is, en dat God dit zegt? Steek uw hand op. Amen.

103 Nu, ik weet dat elk van u wat tijd van gemeenschap wilt geven. Nu, ik wil nog een
woord meer spreken tot deze heren hier, en de zusters die bij het altaar staan, mijn
broeders en zusters.

In het zuiden… Ik weet dat ik u een lange tijd houd, maar ik heb hierna nog maar
één avond hiervoor. In het zuiden… Nu, ik wil dat u dit doet, u, die hier bij het altaar
staat, die daarheen kijkt. Lang geleden had men slavernij. En dan bracht men de arme
gekleurde mensen hierheen uit Afrika (de Boeren), en men zou ze verkopen aan de
boeren in het zuiden. En men maakte slaven van hen.

Deze arme mensen waren zo ontmoedigd,  ver van huis,  ze wisten niet  wat ze
moesten doen. Ze waren ver van hun familie en wisten dat ze nooit meer terug konden
gaan. En de meesters, de tuchtmeesters sloegen hen met zwepen en van alles, om ze
aan het werk te krijgen. Ze hadden een hard leven.

104 Men  merkte  toevallig  een  jongeman  op  bij  een  slaveneigenaar  die  ongeveer
honderd slaven hield. Deze jongeman was zo'n dappere kerel, hij had altijd zijn borst
vooruit, zijn kin omhoog. Hij was bereid alles te doen, op elk moment gereed.

En sommige slavenopkopers kwamen langs en zeiden: “Wat maakt deze jongeman
zo dapper? Hebt u hem tot baas aangesteld over de anderen?”

Zei: “Nee, meneer. Hij is gewoon een slaaf.”

Zei: “Wat… Geeft u hem wat beter voedsel dan de overigen?”

Zei: “Nee, meneer. Hij krijgt hetzelfde voedsel, samen met de anderen.”

“Wel,” zeg, “wat maakt hem zo dapper, dat hij zich zo gedraagt?”

Hij antwoordde: “Ik zal u wat vertellen. Ik heb het net ontdekt.” Zei: “Hij is de zoon
van de koning van de stam.” En zei hij: “Hoewel hij ver van huis is, weet hij toch dat hij
een koningszoon is. En zijn gedrag moet goed zijn om het moreel van de overigen goed
te houden.”

105 Mijn vrienden, als u vanhier weggaat vanavond, bent u zonen en dochters van de
Koning. U bent hier vreemdelingen, gedraagt u als zonen en dochters van de Koning; en
de overigen zullen voorwaarts komen en u de hand schudden.
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U die er omheen staat, terwijl we dit goede oude lied zingen: Als De Strijd Voorbij
Is, Erven Wij Een Kroon. Kent u dat lied. Als De Strijd Voorbij Is, Erven Wij Een Kroon?
Zingt u dat? Goed. Als De Strijd Voorbij Is… Hoevelen kennen het lied. Als De Strijd
Voorbij Is, Erven Wij Een Kroon?

Ik zou graag zien dat allen die het kunnen, naar voren lopen en deze mensen de
hand schudden, om hun de rechterhand van gemeenschap te geven. Goed, allen samen
nu:

En als de strijd voorbij is, erven wij een kroon.

Ja! Erven wij een kroon. Erven wij een kroon.

En als de strijd voorbij is,

Erven wij een kroon, In het nieuw…

Nu keer u om en schud elkaar de hand, iedereen. Schud elkaar de hand, terwijl we
zingen:

…. Een kroon, de overwinnaarskroon…
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