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Sabino Canyon.
Door de eeuwen heen heeft God Zijn machtige 
werken uitgevoerd door de uitverkoren 
mannen op uitverkoren plaatsen. Zo is het voor
de gelovige dat het wonder van de werken 
onlosmakelijk verbonden is met de locaties zelf.
Met Mozes was het de berg Sinaï, een plaats 
die vereerd en dierbaar is in de harten van 
zelfs de hedendaagse Joodse natie. David doet
denken aan de Stad van David, de heilige stad 
Jeruzalem, bakermat van het christendom liep 
eigenlijk door, door de voeten van Jezus. Hier 
vond de selectie van veel van Zijn discipelen 
plaats; ook hier initieerde Hij het laatste 
avondmaal. Aan de overkant van de vallei ligt 
de stille hof van Getsemane, waar Hij bad: 

“Niet mijn wil, maar de uwe geschiede.” Net ten noorden van deze stad ligt de beruchte 
Golgotha-heuvel, de plaats van doodsangst en dood voor Jezus, het geofferde Lam.

Het eiland Patmos wordt door christenen herinnerd als de plaats van de wonderbaarlijke 
openbaring van Johannes. Hier was het dat God een man bezocht en hem alles liet zien wat 
op aarde zou komen vanaf die dag tot de eindtijd.

Dus het was dat God, werkend met de harten van mensen zoals Hij altijd had gedaan door de
eeuwen heen, koos als een van Zijn ontmoetingsplaatsen met Zijn profeet van deze 
generatie, de grote, ruige bergketen van de Catalina Mountains en, binnen dit bereik, een 
kloof die bekend staat als Sabino Canyon. Tucson ligt aan de voet van deze bergketen en kan 
's nachts worden gezien als een glinsterend juweel van het Sabino Canyon-pad.

Vanaf het begin van zijn leven had Broeder Branham de wenkende roep van het westen 
gehoord. In 1927 gaf hij gehoor aan de oproep, maar keerde terug naar het oosten toen zijn 
broer stierf. Het was dertig jaar later dat hij opnieuw over het westen sprak, tijdens 
bijeenkomsten in Waterloo, Iowa, met enkele zeer dierbare vrienden, de familie Norman. 
Broeder Norman had net de wens geuit om uit Iowa te verhuizen en Broeder Branham 
vertelde hem dat als hij het was, hij geloofde dat hij naar het westen zou gaan. Sterk 
beïnvloed door alles wat hun vriend de profeet zei, verhuisden de Noormannen naar Tucson. 
Dit plaatste ze op een strategische locatie, de toegangspoort tot Sabino Canyon.

De eerste die ik hoorde van de belangstelling van Broeder Branham voor Tucson was in 
januari 1961, toen hij voor de tweede keer naar Beaumont, Texas, kwam voor een 



samenkomst. Ik herinner me dat hij zei dat hij op weg was om de Noormannen te bezoeken 
en op Javelina te gaan jagen, en hoe ik me verbaasde dat hij maar zeven kogels bij zich had. 
Hij heeft mijn aanbod afgewezen om zijn geweer te testen op de schietbaan waar ik lid was, 
en zei dat hij het in Tucson zou testen met zes van de kogels en dat de zevende kogel zou 
worden gebruikt om zijn varken te doden. Op dat moment realiseerde ik me dat hier een 
buitengewone jager was, iemand die zo ver van huis zou jagen met slechts zeven kogels. 
Later ontdekte ik hoe goed hij omging met dit geweer dat hij ‘Blondie’ noemde, een 
Remington Model 721, in het kaliber 270 Winchester, waarmee hij vijfenvijftig stuks wild had 
gedood zonder ook maar één schot te missen.

Voor de pastorie in Jeffersonville, die was gebouwd met geld dat was geschonken door de 
mensen van Calgary, Canada, was een stenen ingang naar de oprit. Een buurman en vriend, 
Broeder Banks Wood, had een stuk grond naast de pastorie gekocht en was van plan er een 
stenen huis op te bouwen. Broeder Branham adviseerde hem dit niet te doen, omdat hij 
voelde dat de locatie ingenomen zou worden als er op een dag een brug over de Ohio-rivier 
vanuit Louisville zou worden gebouwd. Toen, in 1957, ontving Broeder Branham een visioen 
van de Heer dat relevant was voor dit bezit. Hij zag stenen rondslingeren in zijn voortuin, 
wegenbouwapparatuur, en palen zoals landmeters paaltjes die in zijn voortuin zijn 
neergeslagen. Een jonge man, door Broeder Branham beschreven als een “Ricky”, een slimme
bulldozerbestuurder, was zijn voortuin aan het verscheuren terwijl hij aan de weg werkte.

In het visioen was Broeder Branham boos op deze jongen en hij merkte dat hij de jongen drie
keer sloeg voordat hij zichzelf betrapte, zich realiserend dat dit gedrag was dat ongepast was 
voor een dienaar van het evangelie. Hierop dacht hij bij zichzelf dat hij sinds zijn bokstijd nog 
nooit zo iemand had geslagen. Toen sprak de Geest van de Heer tot hem en zei: “Omzeil dit. 
Als je deze palen in je voortuin ziet gegraven, sla je dit over.” Hij keek, en daar bij zijn 
voordeur zat een “prairieschoener”, een huifkar zoals de pioniers gebruikten toen ze naar het 
westen gingen. Zijn vrouw ging naast de bestuurdersplaats zitten, er was een team 
aangekoppeld en zijn kinderen waren allemaal geladen en klaar om te vertrekken. Hij klom 
op, pakte de teugels op en reed naar het westen toen plotseling de prairieschoener zijn eigen
stationwagen werd. Dit was het einde van het visioen en hij schreef het op in zijn boek met 
visioenen.

Op een dag, eind 1962, toen Broeder Branham op het punt stond zijn oprit te betreden, 
merkte hij op dat de poort en het hek waren gemarkeerd als waren ze door een 
aannemersploeg gemarkeerd voor verwijdering. De straat moest worden verbreed. In zijn 
voortuin waren die palen die hij in het visioen had gezien, naar beneden geduwd. Het ding 
versnelde zijn geheugen: hij keek in het visioenboek en daar was het: “Als deze dingen 
gebeuren, keer dan naar het westen.” Hij vertelde zijn gemeente over de vervulling in zijn 
boodschap aan hen: “Heren, is dit de tijd?” in december 1962. Dit was de tijd voor hem om 
naar het westen te trekken. In januari 1963 verhuisde hij naar Tucson.

In juli 1965, toen ik op bezoek was bij Broeder Branham, vertelde hij me hoe hij de broeders 
had gevraagd het hek voor de pastorie in Jeffersonville af te breken, zodat de stenen konden 
worden opgeslagen en later weer in elkaar gezet nadat de voorgestelde straatverbreding had 
plaatsgevonden. Ik had Broeder Banks en enkele andere broeders daar zien werken met slee 



en beitel die ijverig probeerden de stenen te verwijderen. Broeder Branham vertelde me 
hierover en vertelde hoe de broeders de hele dag hadden gewerkt en erin waren geslaagd 
om slechts twee of drie stenen te verwijderen. Hij zei dat Broeder Banks zei dat ze het ding 
van massief beton moesten hebben gemaakt en dat het onmogelijk voor hen was om het af 
te breken. Hierop herinnerde Broeder Branham zich het oude visioen weer en ging naar het 
boek. Daar was het in het visioen dat hij had gezien, die jongen op een bulldozer het 
afbreken van die poort. Nu was het duidelijk dat de poort niet kon worden verwijderd totdat 
die jongen en die bulldozer ter plaatse waren. De poort is toen intact gelaten.

Eindelijk was de dag aangebroken. Broeder Banks Wood was er getuige van dat de dag ze 
kwamen om de poort te verplaatsen en ja hoor, daar was de slimme “Ricky” jongen op een 
bulldozer die hem ronddraaide, hij scheurde het erf af en rende tegen de bomen aan, precies 
zoals Broeder Branham het in het visioen had gezien. Dit bewees dat het visioen van God was
en alleen tot stand kon worden gebracht op de manier die God had bepaald.

In het boek Zacharia staat opgetekend,  (Zacharia 14:5-7)

5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen 
zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de 
dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de HEERE, mijn God, komen, en al de 
heiligen met U, o HEERE!
6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke
duisternis.
7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, 
noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.

Nu, is deze boodschap die Broeder Branham bracht niet “licht in de avondtijd”? Komt het niet 
in een tijd van koude, geestelijke duisternis? Kijk naar de stad Tucson. Het ligt uitgespreid op 
vierentwintighonderd voet boven de zeespiegel en voor zover we nu weten, was het een 
plaats die door God gezalfd was.

Volgens National Geographic, november 1965, hadden noch de Papago, noch de Apache-
indianen ooit de Tucson-vallei bezet. De Papagos, de grootste vriendelijke stam, en de 
Apaches, de meest oorlogszuchtige stam, woonden slechts één bergketen van elkaar in dit 
gebied, en ze kwamen allebei naar de Tucson Valley om te aanbidden. De Indianen zeiden 
dat God woonde in het Catalina-gebergte. Ze hadden een of andere openbaring van God, 
want ze geloofden in het Gelukkige Jachtgebied en de Grote Geest - de ene God van het 
Universum.

Kort nadat Broeder Branham naar Tucson was verhuisd, werd het voor degenen onder ons 
die zijn boodschap volgden duidelijk dat er vreemde dingen op stapel stonden. Er was een 
keer dat de snelwegpatrouille hem aanhield terwijl hij op de weg van Phoenix naar Tucson 
was, met de vraag waar hij heen ging.

“Jeruzalem!” zei Broeder Branham.



“Waar kwam je vandaan?” vroeg de officier. “Jericho!” kwam het antwoord.

Zijn antwoorden zullen voor sommigen misschien vreemd lijken, maar een onderzoek van de 
wereldbol toont de opvallende gelijkenis in breedtegraad van de twee steden in Arizona en 
hun Israëlische tegenhangers. Daarbij komt nog dat de hoogte van Jeruzalem 
vierentwintighonderd voet is, hetzelfde als die van Tucson.

Zoals we in voorgaande hoofdstukken hebben gezien, arriveerde Broeder Branham in januari 
1963 in Tucson met het visioen van de engelen en de geweldige explosie heel erg in zijn 
gedachten. Het visioen had hem zeer verontrust, en hoewel hij niet bang was om te sterven, 
was hij net als elke man bezorgd om zijn gezin. Het was in deze staat van opwinding en 
terwijl hij de Heer om een antwoord smeekte, werd hij op een ochtend wakker, keek uit het 
raam van zijn appartement naar een verre plek in de Catalinas, en hoorde de Engel des 
Heren tegen hem zeggen: “Ga daarheen.” Op dat moment zag hij een visioen dat hij eerder 
had gezien, iets dat hem naar die plek in de bergen trok. De plek waar zijn blik zich op had 
gevestigd, was Sabino Canyon.

Om ongeveer 8.30 uur die ochtend ging hij de kloof in, reed zo ver als hij kon en ging te voet
op pad. De grote massieve kliffen van de oostelijke kloofwand rezen verticaal op aan zijn 
rechterkant, hoger en hoger, omhoog waar de adelaars vliegen. Klimmend langs een verlaten 
weg en dan recht omhoog langs een glooiende rotswand, bevond hij zich ‘boven waar de 
adelaars vlogen’, te midden van een aantal grillige rotsen. Hier voelde hij de aanwezigheid 
van de Heer en knielde om te bidden.

Hij vertelde mij persoonlijk op een keer, in augustus 1965, dat hij God vroeg hem de 
betekenis van dit alles te tonen, hem een antwoord voor zichzelf te geven. Hij vertelde me 
verder over de keren dat hij zo misselijk was geweest in zijn maag dat hij deze vette, 
waterachtige substantie moest overgeven, naar het platform moest worden geholpen, en toch
zijn handen op door kanker geteisterde mensen leggen en de kanker laten verdwijnen. Het 
geschenk leek voor iedereen behalve voor hemzelf te zijn. Een jaar lang, zo vertelde hij, zou 
God Zijn gezicht van zijn profeet afwenden, hem testend en op de proef stellend. Dus hier 
was hij die ochtend, hoog in Sabino Canyon, wanhopig op zoek naar God voor een antwoord 
voor zichzelf met zijn handen naar God de Almachtige geheven toen de zon net door een 
zadel tussen de toppen kroop en plotseling, het handvat van een zwaard trof zijn hand.

Broeder Branham vertelde vaak over het verschijnen van het zwaard, maar ik zou het graag 
willen vertellen zoals hij het mij persoonlijk vertelde. We zaten in de koffieshop van Holiday 
Inn. Ik herinner me dat boven ons op de muur een schild was met twee gekruiste zwaarden. 
Broeder Branham pakte zijn mes, hield het omhoog en zei: “Broeder Pearry, het was net zo 
echt als dit mes dat ik in mijn hand houd.” Hij vertelde hoe het handvat van parels was en de 
bewaker van goud. Hij tekende een diagram op een servet dat leek aan te geven dat het 
lemmet tussen de 18 en 20 inch lang was. Het was scherp.

“Daar glinsterde het in de zon,” zei hij, “toen die stem sprak.”

“Het is het Zwaard van de Koning,” zei de stem.



“Oh.” hij zei: “een zwaard zoals een koning een man riddert.”

“Geen koningszwaard,” riep de stem uit, “Het Zwaard van de Koning!”

Toen hij me dit vertelde, zei hij tegen me: “Broeder Pearry, het was geen droom; het was 
geen visioen; het was een letterlijk zwaard in mijn hand. De zon weerkaatste ervan.” Hij 
vertelde hoe hij in zijn ogen wreef om te zien of hij sliep, maar dat het gewoon geen droom 
of visioen was - het was echt.

Het was toen dat de stem tot hem sprak en zei: “Dit is de Derde Trek.”

Na deze fantastische ervaring in Sabino Canyon, werd Broeder Branham vele malen 
aangetrokken om terug te keren naar de canyon. De grillige rotsen heel hoog hadden een 
bijzondere aantrekkingskracht op hem. Hier stond hij naar buiten en omlaag te kijken naar 
Tucson.

Laten we als achtergrond voor de volgende ervaring in Sabino terugkeren naar een tijd in 
1923 toen zijn moeder, die niet aan dromen was gegeven, op het punt stond een droom te 
vertellen die ze over hem had. Hij hield haar tegen en vertelde haar de droom zelf, net zoals 
Daniël zich de droom van de koning voor hem had herinnerd. (Hij deed dit vaak later in zijn 
bediening, waarbij hij zich voor mensen die hem hun dromen hadden gebracht zelfs details in
herinnering bracht die ze hadden weggelaten. Toch zeiden sommigen dat hij hun dromen 
verkeerd had verteld, vergetend dat zij het waren die hem de dromen hadden gebracht, in 
het vertrouwen dat hij hun de interpretaties kon vertellen.) In de droom van zijn moeder was 
hij in het westen een huis aan het bouwen op een heuvel toen zes sneeuwwitte duiven naar 
hem toe vlogen, op zijn borst vielen, hun snavels tegen zijn wang legden en kirden. De 
aankomst van de zes duiven was in een “S”-formatie geweest en ze vertrokken op dezelfde 
manier.

Een ander stukje achtergrond is vereist. De setting is de Mayo Clinic ergens in de jaren vijftig.
Broeder Branham was daarheen gegaan uit een wanhopige behoefte om te weten hoe hij kon
worden genezen van zijn maagkwaal die hem elke zeven jaar van zijn leven had geplaagd. De
doktoren van de beroemde kliniek hadden al hun tests gedaan en hij wachtte op de uitslag - 
misschien eindelijk een antwoord op deze aandoening die hem van kracht beroofde en het 
leven zo ellendig voor hem maakte. Die ochtend toen hij wakker werd, kreeg hij een visioen. 
Hij zag zichzelf als een zevenjarige jongen, staande bij de holle stronk van een boom. Toen 
leek het alsof hij geen zeven meer was, maar een man van een jaar of achtendertig. Een 
soort vreemd klein dier dat eruitzag als een eekhoorn was in de holte van de stronk gegaan 
en hij wreef met een stok over de stronk om hem eruit te halen. Plotseling vloog het dier uit 
de stronk, landde op zijn schouder en rende van schouder tot schouder. In zijn visioen had hij
een mes waarmee hij het dier probeerde te doden, maar hij kon het niet. Hij opende zijn 
mond en riep uit: “Wha...!” en het harige diertje sprong in zijn mond, ging in zijn maag en 
begon zich steeds weer om te draaien.

Hij kwam uit het visioen schreeuwend: “Oh Heer! Help mij!...”



Een stem sprak zachtjes tegen hem en zei: “Vergeet niet dat het maar zes inch lang is.” De 
stem herhaalde: “Vergeet niet dat het maar zes inch lang is.”

In het boek “Een man gezonden door God ” vroeg Broeder Branham zich af of dit betekende 
dat de nerveuze maagaandoening nog maar zes maanden zou duren, of zou het zijn dat hij 
het nog zes keer in zijn leven zou krijgen? Het echte antwoord was te vinden in Sabino 
Canyon.

Op 11 september 1965 bracht Broeder Branham zijn boodschap “Gods kracht om te 
veranderen” in Phoenix, Arizona. Hij en ik waren die dag een tijdje samen. Het was toen dat 
ik hem vertelde dat ik mijn bedrijf in Texas zou verkopen, naar Tucson zou verhuizen en daar 
een plaats van aanbidding zou openen voor degenen die de boodschap in die stad volgden. 
De week daarop, op 18 september, terwijl in Tucson, Broeder Branham belde om te vragen of
ik met hem wilde ontbijten. Ik stemde meteen toe en we ontmoetten elkaar in de coffeeshop 
van de Ramada Inn, waar ik verbleef. Hij vertelde me hoe zenuwachtig hij de afgelopen 
weken was geweest. De problemen van de mensen die naar de stad verhuisden zonder plaats
van aanbidding begonnen zwaar op hem te drukken. Hij sprak zijn vreugde uit dat ik zou 
komen om die situatie te verhelpen.

Opnieuw vertelde hij me over de ervaringen van het zwaard in Sabino en van de wolk boven 
de berg die driemaal neerdaalde. Hij vroeg me of ik zijn nieuwe huis had gezien dat hij aan 
het bouwen was aan het einde van de Catalinas. We waren die dag zo lang in de coffeeshop 
dat we lunch bestelden. Het stoorde me dat ik zoveel van zijn tijd nam. Ik dacht eraan hoe ik 
sinds de dag in februari 1964, toen ik hem voor het eerst had verteld dat ik hem als een 
profeet beschouwde, nooit naar een stad was gegaan waar hij aanwezig was maar dat hij op 
de een of andere manier contact met me zou opnemen, hoewel ik nooit om een interview zou
vragen. Elke keer dat we spraken, zou hij dezelfde ervaringen bespreken. Het was zo 
raadselachtig voor mij, ik vroeg hem waarom dit nodig zou zijn, vooral als zoveel andere 
mensen hem wilden zien. Deze dag in de Ramada Inn, vroeg ik hem opnieuw waarom hij de 
tijd met mij doorbracht terwijl honderd andere mensen hem graag hadden gezien, hij zei 
eenvoudig: “Broeder Pearry, het is de bedoeling.” Nu weet ik dat het zeker zo bedoeld was, 
omdat ik uit zijn beschrijving van de gebeurtenissen in Sabino Canyon de plaatsen heb 
kunnen lokaliseren waar ze plaatsvonden.

Op 19 september, de volgende dag, predikte Broeder Branham in de Grantway Assembly of 
God Church, Tucson, zijn preek “Dorst”. Het bericht werd uitgezonden via de telefoonlijn. 
Toen riep God hem op 20 september weer terug naar Sabino Canyon. In “Wat is de 
aantrekkingskracht op de berg” vertelt hij hoe hij ‘s morgens vroeg opstond, voelde om uit 
zijn raam te kijken, en werd opnieuw door God herinnerd aan dat visioen van het kleine 
eekhoornachtige schepsel. ‘Daar is die eekhoorn,’ zei hij tegen zijn vrouw, terwijl hij zijn bijbel
pakte en weer op weg ging naar de canyon.

Het was later op de dag van 20 september dat Broeder George Smith en ik stopten bij het 
appartement van Broeder Branham. We waren op weg naar Beaumont waar ik was, volgens 
de instructies van Broeder Branham, om “George door te bidden” tot de doop met de Heilige 



Geest. Broeder George was gestopt om afscheid te nemen van Becky voordat we vertrokken. 
Broeder Branham kwam naar de voordeur met zijn Bijbel in zijn hand. Ik zag dat hij had 
gehuild.

“Broeder Green,” zei hij, “herinner je je wat ik je zaterdag vertelde over zo nerveus te zijn?”

Ik antwoordde dat ik het me herinnerde.

“Nou, ik zal het je nu niet vertellen,” ging hij verder, “je zult het later horen. Er is vanmorgen 
iets gebeurd waardoor ik weet dat God zei dat het goed met me zou komen!”

Broeder George voegde zich rond die tijd bij ons en Broeder Branham, staande naar het 
westen, zijn rechterhand naar het noorden, gebaarde boven zijn hoofd en zei: “Ik ben 
vanmorgen in Sabino geweest. Ik ging het pad op, maakte die bocht en kwam terug rond 
waar die grillige rotsen daarboven zijn, precies onder dat zadel, waar het zwaard verscheen. 
Voordat ik daar aankwam, bracht de Heer me een bezoek.”

Hij breidde het op dat moment niet uit, dus Broeder George en ik wisten niet wat er was 
gebeurd, maar we vertrokken verheugen toch.

Broeder Branham keerde de komende twee dagen elke dag terug naar Sabino, maar het was 
pas op 2 oktober, toen ik met Broeder Marconda naar Tucson kwam om wat eigendommen te 
onderzoeken dat hij had gevonden en vilt zou passend zijn voor een kerk, dat ik meer zou 
leren. We waren op het servicestation van Broeder Evan toen Broeder Branham langskwam. 
Toen we hem over het onroerend goed vertelden, vroeg hij het ook te zien. Broeder 
Marconda en ik stapten in de stationwagen van Broeder Branham en vertrokken naar het 
Sabino Canyon -gebied. Ik herinner me dat hij heel langzaam reed en dat het ons 
vijfenveertig minuten duurde om van het tankstation te rijden naar de kruising van River 
Road en Sabino Canyon Road.

Broeder Marconda zat vooraan, ik zat achterin, en het was tijdens deze rit dat Broeder 
Branham me vertelde dat de mannen die diakenen van de kerk moesten zijn die ik van plan 
was zou automatisch binnenkomen en beginnen met het doen van de klus zonder zorgen of 
bemoedigend van mijn kant. Ik moest niet angstig zijn, vertelde hij me, want God zou het 
laten slagen. Maar het was ook op dit moment, dat hij ons vertelde dat de witte duif 
verscheen, over het woord “adelaar” dat op de rots werd geschreven en hoe hij een foto van 
de rots had genomen met het woord dat erop is geschreven. Zijn woorden hebben ons enorm
verrukt, maar we hadden nog steeds geen volledig begrip van de betekenis van de 
gebeurtenissen in Sabino Canyon.

Ik keerde terug naar Beaumont en vloog van daar naar Venezuela op een predikingsmissie. 
Op 2 oktober vertelde ik de mensen daar alles wat ik wist van deze ervaringen in Sabino, 
maar alleen vanuit het standpunt van mijn beperkte kennis op dat moment. In november 
1965 verhuisde ik met mijn familie naar Tucson. Ik bezocht Sabino voor het eerst en begon 
deze plaatsen te zien waar Broeder Branham over had gesproken. Toen gingen we bij 
Thanksgiving allemaal naar Shreveport, Louisiana, en het was er die Broeder Branham 



predikte “Op de vleugels van een sneeuwwitte duif” dat ik eindelijk volledig begreep wat er in
Sabino Canyon was gebeurd op 20, 21 en 22 september.

Op de ochtend van 20 september, nadat de Heer hem had herinnerd aan de eekhoornachtige 
schepsel, was hij in Sabino Canyon geklommen naar de plaats waar het zwaard verscheen. 
Plotseling toen hij een bocht in het pad omrondeerde, was er het kleine harige dier. Het was 
geen eekhoorn; In feite was het anders dan alles wat hij ooit had gezien. Het dier was ergens
op gesprongen, gemist, en speerde zich op een cholla-cactus. Een sensatie stroomde door 
hem heen omdat hij wist dat dit een teken van de Heer was dat deze ziekte die Dr. 
Ravensworth ongeneeslijk had verklaard (Na zijn maag te hebben onderzocht en te zeggen 
dat zijn maagwand zo moeilijk was, was het “opgedroogd”.) zou hem snel verlaten. De 
volledige openbaring was dat de “6 inch” van het kleine wezen betekende dat hij zes keer het
probleem zou hebben. Omdat hij er om de zeven jaar mee had geleden en dit zijn 
zesenvijftigste jaar was, kwam de zesde periode van zeven jaar af en zou hij vrij zijn van de 
ziekte voor de rest van zijn dagen.

De volgende dag, de 21e, was hij weer terug, liep naar de getand rotsen waar het zwaard 
was verschenen. Plots was hij zich bewust van de aanwezigheid van de Heer. Hij verwijderde 
zijn hoed, keek om zich heen en daar op het pad was een beetje witte duif. Zijn gedachten 
keerde terug naar de droom van de zes duiven in een “S” -formatie terwijl hij West was om 
een huis op een heuvel te bouwen. Hij zei dat hij altijd had geweten dat de zevende duif op 
een dag zou verschijnen. Nu was hij hier in het westen, bouwde hij een huis op een heuvel 
en de zevende duif was naar hem toe gekomen. Hij nam het zoals het was bedoeld, een 
teken van bovenaf - van Gods pure zoete liefde - op de vleugels van een sneeuwwitte duif; 
Zoals God Noah bezocht - met een duif; Zoals God getuige was van de doop van Jezus in de 
Jordaan - met een duif.

22 september vond hem weer op weg naar de canyon. Hij was de dag ervoor thuisgekomen 
verheugen en nu ging hij terug om te lof en de Heer te bedanken. Hij kwam op een vork in 
het pad waar hij altijd de oostelijke lagertak had ingenomen. Vanmorgen voelde hij zich sterk 
aangetrokken om de West -tak van deze vork te nemen. Hij bracht de hele ochtend door in 
de grandeur van de kloof, langs deze westelijke tak van het pad. Hij had een drankje 
genomen van het koele sprankelende water in de kreek en was rond het middaguur 
teruggegaan langs het pad. Hij stopte om in de schaduw te rusten en leunde tegen een rots 
die hij beschrijft als ongeveer zeventig ton. De stem sprak tot hem: “Wat ben jij leunen 
tegen?” Snel duwde hij terug van de rots om het te onderzoeken en daar, geschreven in 
White Quartz in de zijkant van de rots was het woord ‘Eagle’. [adelaar]  (Onthoud zijn 
boodschap op de adelaar en de duif, hoe hij altijd zei dat de duif de adelaar zou leiden en het
zou de adelaarsboodschap zijn die de bruid naar de andere kant zou brengen.)

Hoe het woord ‘adelaar’ op die rots kwam die niemand weet, maar daar, geschreven in de 
zijkant van de rots op ongeveer het hoogtepunt van het hart van de profeet terwijl hij tegen 
de rots leunde, is het woord ‘adelaar’. De volgende dag keerde hij terug om de rots te 
fotograferen. Hij nam die dag in totaal achttien foto’s. Ze werden kort daarna ontwikkeld, 
maar niemand wist volledig van de ervaringen totdat hij predikte “Op de vleugels van een 
sneeuwwitte duif” Natuurlijk betekende het na deze preek veel voor iedereen, omdat er nooit 



een dienst was waar de aanwezigheid van de Heer meer werd gevoeld dan die nacht in 
Shreveport. Hoe we aan deze ervaringen dachten tijdens de week van het ongeval, in een 
poging de betekenis van de Sabino-bezoeken te verzoenen met de contrasterende gruwel van
het ongeval. Hoewel we op dat moment de betekenis niet konden vinden, is er één ding waar
we allemaal zeker van kunnen zijn, God hield van zijn profeet, want hij stuurde hem een 
teken - op de vleugels van een duif.

In maart 1966 merkte Broeder Billy Paul, toen hij mij de last van zijn eenzaamheid vertelde, 
op hoe hij alles zou geven om de plaatsen in Sabino te kunnen vinden waar God zijn vader 
bezocht. We hebben de foto’s en de negatieven samen bekeken. Toen we ze bekeken, mijn 
geheugen werd een duwtje gegeven door sommige van de scènes. Het leek alsof ik ze begon
te herkennen. We kwamen bij degene die eruitziet als een adelaar die hoog zit, met zijn 
vleugels naar achteren getrokken, kijkend over zijn rechterschouder. Ik had de formatie niet 
gezien, maar ik merkte op dat ik dacht dat ik die uitstekende rots zou kunnen vinden, zelfs 
als ik daarvoor een vliegtuig moest charteren. Plots leek het alsof de sleutel tot Eagle Rock 
ergens in deze foto’s lag. Broeder Branham was geen cameraliefhebber, maar hij liet ons een 
verslag na van de weg naar Eagle Rock. De ene foto van Eagle Rock toonde duidelijk het 
woord “adelaar” geschreven in het wit op de zijkant (liever, in de zijkant) van de rots. Broeder
Billy Paul bracht die foto zondagavond naar de kerk om de gemeente te laten zien.

De ervaring van het bekijken van de foto’s en het praten met Broeder Billy Paul had mijn hart 
zo geraakt dat ik er maandag de hele dag door werd achtervolgd. Op dinsdagmiddag 13 
maart 1966, precies drie jaar na de dag dat Broeder Branham Tucson verliet op weg naar 
Jeffersonville om de zegels te prediken, gingen Broeder Harold McClintock en ik naar Sabino 
om onze zoektocht te beginnen.

Nauwelijks hadden we de auto geparkeerd of ik herkende meteen een van de formaties die 
op een van de foto’s van Broeder Branham was verschenen, maar ik besefte dat de hoek 
anders was; hij was blijkbaar ergens op de helling geweest en keek horizontaal naar de 
formatie. Zo ging het terwijl we onze zoektocht voortzetten, met een constant graven in mijn 
geheugen waarvan de profeet me vertelde dat het een geschenk van God was, en een 
nauwgezette vergelijking van hoeken en afstanden met die onthuld door de foto’s. Later 
ontdekte ik dat deze eerste foto van de grillige rotsen was waar het zwaard was verschenen. 
De massieve kliffen op de achtergrond, het zadel waardoor de zon scheen om het zwaard te 
laten glinsteren, beiden vertelden dat dit de plek moest zijn. (Uit een latere test bleek dat dit 
de enige plek op de oostelijke helling was die rond 10.00 uur ‘s morgens op de datum in 
januari waarop het zwaard verscheen, door de zonnestralen zou worden verlicht.) Broeder 
Branham had zijn camera precies gericht op de grillige rotsen waar het zonlicht op dat uur 
van de ochtend valt. Het bewijsmateriaal was overweldigend.

Opgetogen over deze eerste ontdekking haastten Broeder McClintock en ik ons het pad op, 
met de bedoeling de grillige rotsen op de foto te bereiken. Toen we bij een splitsing in het 
pad kwamen, echode mijn geheugen de woorden van de profeet: “...Ik werd terug naar het 
westen aangetrokken...” We sloegen op het westelijke pad uit, reisden een eindje zonder een 
ander bemoedigend teken. Toen we langs het pad terugkeken, konden we zien dat de hoek 
en de afstand allebei goed waren voor de plek van waaruit Broeder Branham de grillige 



rotsformatie fotografeerde. Toen wist ik dat de profeet dit pad naar de rots had gelopen met 
het woord ‘adelaar’ erop en dat achter mij de plaats op het oostelijke pad was, waar het 
zwaard was verschenen.

We maakten een bocht in het pad en daar, duidelijk, alsof het door een kunstenaar was 
geschilderd, was de grote rotsformatie die zoveel op een adelaar lijkt, met gevouwen 
vleugels, achterom kijkend over zijn schouder. Opnieuw was de formatie goed, maar de hoek 
was verkeerd. De profeet moet er direct onder hebben gestaan toen hij het fotografeerde. Nu
was het zonder enige twijfel duidelijk dat we op het spoor van de profeet waren, “Hij was er 
niet,” schreeuwde ik, “maar hij was op het pad vooruit ernaar opkijkend.”

Onze haast langs het pad werd gestopt toen we een grote rots zagen die eruitzag alsof het 
de rots zou kunnen zijn waar het woord “adelaar” was verschenen. Een zorgvuldig onderzoek 
bracht aan het licht dat er enkele kleine witte letters op de rots zouden kunnen staan, 
misschien een woord, maar niet erg duidelijk. De woorden van de profeet kwamen terug: 
“Geef alles het woord test.” Nu zag deze rots eruit alsof hij de ware kon zijn, op één detail na;
de profeet had gezegd dat het zeventig ton woog en dat deze rots niet meer dan twee ton 
zou zijn. Broeder McClintock begon een schets te maken van de details van de rots om deze 
later met de foto te vergelijken. Terwijl hij dit deed, zei ik hem dat ik het pad op zou rennen 
om te zien of ik de plek kon vinden waarvandaan de profeet de foto van de grote stenen 
adelaar had genomen.

Toen ik het pad afliep, kon ik andere formaties zien die ik gemakkelijk kon herkennen aan de 
foto’s die Broeder Branham had genomen. Eindelijk, een paar meter verder, stopte ik om 
Broeder McClintock te bellen. Opgewonden zei ik dat ik geloofde dat de foto ergens in deze 
buurt was genomen. Toen ik naar rechts draaide, met mijn rug naar de klif die wegviel, 
merkte ik plotseling dat mijn ogen op een rots gericht waren, niet alleen een rots, maar in de 
rots, duidelijk, de letters e-a-g-l-e, in wit geschreven in de rots.

Voordat ik de woorden kon uitbrengen om tegen Broeder Harold te schreeuwen, zat ik op 
mijn knieën God te danken dat Hij me door de Heilige Geest had geleid naar het woord 
‘adelaar’ dat in een rots was geschreven.

Sindsdien hebben anderen de foto’s van Broeder Branham genomen en vergeleek ze tot hun 
tevredenheid dat dit de plek was. Denk aan de woorden van Jezus waar Hij zei dat als 
mensen hun lof zouden vasthouden, de stenen het zouden uitschreeuwen. Ik zeg dat Sabino 
Canyon een fysieke getuigenis is tegen de wereld voor degenen die deze boodschap hebben 
ontkend.



De auteur naast Eagle Rock.
Let op het woord “Eagle” ingebed in witte kwarts.
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