
Wat Is De Heilige Geest?

 …nauwelijks voor een samenkomst. Deze samenkomst zal
eenwat andere samenkomst zijn danwatwe hier gewoonlijk

hebben. Meestal, elke keer wanneer we hier samenkomen, is
het een samenkomst om…voor de genezing van de zieken en
voor de lichamelijke behoeften. Het is, de nadruk wordt daarop
gelegd. Maar vanavond zijn we deze opwekking begonnen voor
de genezing van de ziel, de—de geest van demens.

Echter, zo de Here wil, zondagmorgen, bij de zondagsschool
zondagmorgen zullen we gebed voor de zieken hebben en een
gebruikelijke rij voor genezing, voor zondagmorgen, zo de Here
wil. En deze doordeweekse avonden zijn we er erg toe gedrongen
om te spreken over de eeuwige dingen voor de—de ziel.
2 Nu, wij weten dat wanneer een—een lichaam wordt genezen,
dat maakt ons allen gelukkig, omdat we weten dat het definitief
toont dat onze God de zieken geneest. Maar die zieke persoon,
als ze lang genoeg leven, zal misschien weer ziek worden,
misschien met dezelfde ziekte waarvan ze werden genezen, en
dat neemt genezing niet weg. De dokter zal medicijnen geven
voor longontsteking en misschien sterven zij twee dagen later
aan longontsteking nadat hij ze gezond heeft verklaard.Het komt
weer terug. Maar wanneer die ziel wordt genezen, dan hebt u in
u eeuwig leven.
3 En ik geloof dat wij zo dicht bij de Komst van de Here Jezus
zijn, dat we alles behoren te doen wat wij mogelijkerwijs kunnen
om elke ziel naar het Koninkrijk te brengen en het Koninkrijk
naar de mensen te brengen, dat wij genezen mogen worden
van onze geest. Ik geloof dat het lichaam van Jezus het ziekste
lichaam is waar ik van weet; dat wil zeggen, het—het lichaam,
geestelijke lichaam vanChristus op aarde, is heel erg ziek.
4 En nu, we zijn niet van plan u ’s avonds te lang vast te
houden, want op de eerste avond hebben we geen ruimte genoeg
om onze geliefde vrienden een zitplaats te geven. We zijn in
het project voor het bouwen van een nieuwe kerk, een grote
tabernakel precies hier op deze percelen, of waar de Here ook zal
leiden; maar zover als wij weten, hier.
5 En nu, we hebben opgegeven dat de samenkomst van
woensdag tot en met zondag was. Maar dan op zondag komt
het dicht bij de kerstvakantie, maar het…wanneer de Here ons
zegt te stoppen, dat zal de tijd zijn. We weten niet precies wat de
resultaten zullen zijn. Maar gelovend dat de mensen hier in de
tabernakel en onze zustergemeenten (en wat, één van hen is—is
de heiligheid tabernakel in Utica waar broeder Graham Snelling
de voorganger is en in New Albany waar broeder—broeder
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Junie Jackson voorganger is en ook daar aan de hoofdweg waar
broeder Ruddell voorganger is), wij, en zij zijn zustergemeenten
van deze tabernakel, wij proberen om de…onze mensen in een
betere gemeenschap met Christus te brengen. Dat is ons doel.
Dus, ik heb voor de komende paar avonden gekozen om te lezen
en te onderwijzen…
6 Vanavond wil ik spreken over het onderwerp van: Wat
is de Heilige Geest? En morgenavond wil ik prediken over:
Waarvoor werd het gegeven? En op vrijdagavond…En voor
degenen die het opnemen, ik wil niet dat dit vrijdagavond
wordt opgenomen: Hoe krijg ik de Heilige Geest? en Hoe
weet ik het wanneer ik het heb? En dan, laten we gewoon
dan zien wat de Here ons zal leiden voor zaterdag, en
zondag. En zondagochtend een genezingsdienst en nog een
evangelisatiedienst voor zondagavond.
7 En nu willen we dat iedereen weet dat…En ik weet dat de
recorders draaien in de kamer achterin, en we willen dit zeggen.
Omdat, in deze samenkomsten als deze, met een evangeliserend
karakter, we hebben mensen uit verschillende denominatie-
kerken die zijn onderwezen in hun eigen geloofssfeer, van elk.
En dat is in orde. Ik heb nooit schuldig willen zijn aan het zaaien
van tweedracht tussen broeders. En elders in de samenkomsten
predik ik gewoon over de grote evangelische waarheden van de
Schrift over wat de broeders die mijn samenkomst sponsoren in
geloven. Maar in de tabernakel hier wil ik—ik spreken over wat
wij geloven. Daarom, als u—als u het niet begrijpt, zou ik erg blij
zijn met een briefje of een aantekening van u ommij een vraag te
stellen over—over waarom dat wij het zó geloven. En ik zou blij
zijn om te proberen het zo goed als ik kan uit te leggen.
8 Weet u, elke kerk, als u geen leer hebt, bent u geen
kerk. U moet iets hebben waar u voor staat, enige principes
die u omhooghoudt. En ongeacht wat iemands gezindheid of
denominatie ook moge zijn, als die persoon is geboren uit de
Geest van God, is dat mijn broeder, of mijn zuster, ongeacht…
We zouden kunnen verschillen in andere zaken zo ver het oosten
van het westen is, maar we zijn nog steeds broeders. En ik zou
niets doen dan die broeder proberen te helpen voor een dichtere,
betere wandel tot Christus. En ik geloof dat elke ware, echte
Christen hetzelfde voor mij zou doen.
9 Nu, ik heb deze tabernakel gevraagd…Nu, we benaderen
dit niet alleen maar voor een reeks aanhoudende samenkomsten.
Ik wil hierop ingaan en ik wil dat u en heb u gevraagd om elke
brug die achter u is te verbranden en elke zonde recht te zetten,
dat we hiertoe komen met alles wat in onze harten en levens is.
We moeten hier komen met als enig doel onze zielen gereed te
maken voor de Komst van de Here, en met geen ander doel. En
zoals ik gesproken en gezegd heb dat ik misschien soms iets mag
onderwijzen of zeggen dat misschien een beetje in tegenspraak is
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met wat iemand anders, de wijze waarop zij het geloofden. Ik—ik
ben—ben niet gekomen voor strijd vragen, ziet u, ik—ik kom…
We zijn hier om gereed te maken, de Komst van de Here. En ik
denk dat deze kleine groep…
10 Ik heb enige broeders bij me hier die op bezoek zijn die ik
ken van verschillende plaatsen, en we zijn blij dat ze er zijn. En
ongetwijfeld dat er in dit gehoor anderen zijn van buiten de stad,
van buiten van onze aangrenzende steden hier. En we zijn blij u
te hebben en zo waarderend van u, als u ons zo zeer lief hebt om
te komen en deze dingen te horen. God…Moge u met u naar
huis nemen, mijn broeder, zuster, de rijkste schatten die God in
uw hart kan gieten, is mijn gebed.
11 En tot deze kleine tabernakel, gezien dat ik geloof dat het
een van de fijnste mensen die ik geloof dat er op aarde zijn naar
deze tabernakel gaan. Nu, ik heb nooit gezegd “al” de fijnste
mensen. Ik zei sommige van de fijnstemensen op aarde gaan naar
deze tabernakel. Maar naarmate dag na dag, als ik terugkom,
van samenkomst tot samenkomst, zie ik een grote nood van deze
tabernakel, een grote nood erin, en dat is voor een vervulling,
of een toewijding, een dieper leven, een dichtere wandel met
God. En ik heb hen beloofd dit te doen, om deze boodschappen
voor hen te hebben. En we zijn blij u binnen te brengen en met
ons gemeenschap te hebben rond het Woord van God als we
onderwijzen en proberen het uit te geven.
12 Nu, de eerste drie avonden zullen we niet een onderwerp
nemen om over te preken, maar een boodschap om te
onderwijzen, uit het Woord van God.

En nu, want ik zou niemand vragen iets te doen dat ik niet
zelf zou doen. En deze week is een volledige Calvarie voor mij
geweest. Ik ben zo dicht bij—bij een black-out geweest, hoe ik
het zou uitdrukken, tot ik bijna buiten mezelf was. Maar ik
heb volledig elke wil en alles wat ik maar weet aan de Here
overgegeven.
13 ’s Nachts laatst om ongeveer iets na middernacht, de vrouw
en ik, na op te zitten en te bidden en tot de Here te spreken, over
het kleine voetenbankje in de…onze voorkamer met twee open
Bijbels hebben we onszelf opnieuw aan God toegewijd voor een
volledige dienst, dat we onze eigen wil zouden overgeven en alles
en elke negatieve gedachte en omdeHere Jezus te dienen.

En ik vertrouw erop dat dat ook uw houding is geweest,
dat u hetzelfde hebt gedaan. Dan wanneer we vanavond komen,
komen we op heilige grond, onder een volk dat biddende is
geweest en vastend en zaken weer goed makend en zich gereed
makend om iets van God te ontvangen. En ik weet dat hij die
hongerig zal komen, niet hongerig zal weggaan, maar God zal
voeden met het Brood des Levens.
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14 Nu, voor we lezen uit Zijn heilig Boek, laten we onze hoofden
even een ogenblik buigen voor gebed.
15 Here, er is al gebed opgezonden in deze plaats vanavond.
Er waren…de liederen van Sion die gezongen werden door Uw
kinderen. Hun harten zijn opgeheven. En we zijn hier gekomen
om onszelf aan U toe te wijden en U te aanbidden vanuit het
diepst van onze ziel. En wij roepen dit in Uw gedachtenis, Here,
dat U zei, toen U op de berg zat en Uw discipelen onderwees:
“Gezegend zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.” U beloofde het, Here. Wij
komen vanavond met open harten. Wij komen hongerend en
dorstend, enwij weten dat UUwbelofte zult houden.
16 Als wij trachten deze geheiligde bladzijden van de Bijbel te
openen, om daaruit de inhoud te lezen, moge de Heilige Geest
het gewoon naar ieders hart nemen. En moge dat Zaad vallen
in diep, rijk geloof dat elke belofte zal voortbrengen die het
Woord heeft gedaan. Hoor ons, Here, en reinig ons, en beproef
ons. En als er enig onrein iets aan ons is, Here, enige onbeleden
zonde, enig iets dat niet juist is, openbaar het dan nu, Here, we
zullen er recht op aflopen en het doen, want we beseffen dat
we leven in de schaduwen van de Komst van de Here Jezus. En
we zijn, o Heilige God, gekomen in de schaduwen van Uw—Uw
gerechtigheid vanavond en we smeken om een nieuwe opdraging
en toewijding en vervulling van deHeiligeGeest in ons leven.
17 Ziende dat de opwekkingsvuren beginnen te doven, laat ons
hout van het Woord opwerpen, zodat het een nieuw vuur moge
ontsteken, opdat onze harten vol ijver zouden zijn. Heilig ons,
Here, door Uw dierbaar Woord en Uw Bloed en Uw genade,
smeken wij. En alle dank en lof zal het Uwe zijn. Neem alle
vooroordeel uit ons hart weg. Reinig ons, o Here. Geef ons zuivere
harten en reine handen en reine gedachten, zodat wij in Uw
heiligdom binnen zouden mogen komen, avond na avond, ons
verheugend en vervuld met Uw Geest. Wij vragen dit in Jezus’
Naam, en om Zijnentwil. Amen.
18 Ik wil nu het Woord lezen. En terwijl…ik vraag u
om uw Bijbels te brengen, uw potloden, uw papieren, voor
Schriftplaatsen. Als u dat zo wilt, zou het heel fijn zijn. En nu,
terwijl u opslaat naar het 7e hoofdstuk van Handelingen ommee
te beginnen; om de vraag te beantwoorden of om te beginnen de
vraag te beantwoorden:Wat is de Heilige Geest?
19 Er is niets dat Satan zal verslaan, er is nog nooit iets op
aarde geweest dat Satan ooit zou verslaan als het Woord van
God. Jezus gebruikte het in Zijn grote strijd; Hij zei: “Er staat
geschreven…”
20 En vanmorgen, terwijl ik geluisterd heb, een paar dagen
geleden, naar een uitzending die scheen te willen zeggen dat
de schepping slechts kwam van wat as dat samen geblazen was
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en wat fosfaat en een paar chemicaliën van de aarde en het
warme zonlicht schiep de levenskiem en bracht leven voort. Hoe
belachelijk! Wanneer het zonlicht elke levenskiem zal doden.
Leg een kiem buiten in het zonlicht, het zal haar onmiddellijk
doden. En, zoiets bestaat niet; maar Satan die me daarmee de
vuist probeerde uit te halen. En nadat ik mijn kleine Rebekah
vanmorgen naar school had genomen en op de weg terug begon
ik de radioweer aan te zetten; en ik dacht dat ikweer in dat gedoe
zou komen, dus draaide ik het gewoonweer uit.

En toen ik verder op straat ging, zei Satan tegen me, hij zei:
“Weet jij dat deze Man die jij Jezus noemt alleen maar een man
was zoals, op een dag in Zijn dagen, zoals Billy Graham of Oral
Roberts? Hij was gewoon een man dat zij een paar mensen om
Hem heen begonnen te verzamelen en te zeggen dat Hij een groot
man was, en na een tijdje werd Hij groter en toen werd Hij een—
een god voor hen. En nu is het over de hele wereld verspreid,
sinds Hij dood is, en dat is alles.”
21 Ik dacht: “Wat een leugenaar ben jij!” En toen draaide ik
om net toen ik Graham Street overstak. Ik zei: “Satan, jij die
tot mijn bewustzijn spreekt, ik zou jou een paar dingen willen
vragen:Wiewas het vanwie deHebreeuwse profeten spraken dat
er zou komen? Wie was de gezalfde Messias? Wat was er op die
mannen die Hem van te voren zagen en over Zijn leven vertelden,
duizenden jaren voor Hij hier kwam? Wie was het die het precies
tot op de letter voorzegde? En toen Hij kwam, zeiden ze: ‘Hij
werd gerekendmet de overtreders,’ en Hij werd het ook. ‘Hij werd
gewond om onze overtredingen,’ en Hij werd het ook. ‘Hij maakte
Zijn graf met de rijken, maar Hij zou opstaan op de derde dag,’
en dat deed Hij ook. En toen beloofde Hij de Heilige Geest, en
ik heb het gekregen. Dus kun je er maar beter bij vandaan gaan,
want het staat geschreven in het Woord en elk Woord is waar.”
Toen ging hij weg. Geef hem gewoon het Woord, dat doet het. Hij
kan datWoord niet verdagen, want het is geïnspireerd.

Latenwe vanavond beginnen te lezen in het 7e hoofdstuk van
het boek Handelingen.

Toen zei de hogepriester: Zijn deze dingen zo?
En hij zeide: Mannen en broeders en vader, luistert;

De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader
Abraham, toen hij in Mesopotamië was, voordat hij in
Charran woonde,
En zeide tot hem: Gaat uit uw land en van uw

bloedverwantschap, en kom in een land dat Ik u tonen
zal.
Toen kwam hij uit het land van de Chaldeeën, en

woonde in Charran; en daarvandaan, toen zijn vader
gestorven was, bracht hij hem over in dit land waarin
u nu woont.
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En hij gaf hem geen erfdeel daarin, nee, zelfs niet om er
een voet op te zetten; toch beloofde Hij dat Hij het hem
tot een bezitting geven zou, en aan zijn zaad na hem,
toen hij nog geen kind had.
…God sprak aldus, dat zijn zaad in een vreemd

land zou verblijven, en dat zij hen in slavernij zouden
brengen, en hen kwalijk behandelen, vierhonderd jaar
lang.
En het volk, aan hetwelk zij in slavernij zullen zijn, zal

Ik oordelen, zegt God; en daarna zullen zij eruit komen
en Mij dienen in dit land.
En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en zo

verwekte Abraham Isaak en besneed hem op de achtste
dag; en Isaak verwekte Jakob; en Jakob verwekte de
twaalf aartsvaders.

22 Op deze plaats willen we het onderwerp benaderen, waarvan
ik geloof dat het het prominente onderwerp van vandaag is, van
de…Wat is de Heilige Geest?Wat is het? En nu, de reden dat ik
deze onderwerp in deze volgorde heb genomen; u kunt de Heilige
Geest niet komen ontvangen tenzij u weet wat het is. En u kunt
het niet ontvangen, als u weet wat het is, tenzij u gelooft dat het
aan u gegeven is, en het vóór u is. En dan kunt u niet weten of
u het ontvangen hebt of niet tenzij u weet welke resultaten het
brengt. Dus als u weet wat het is, en voor wie het is, en welke
werking het brengt wanneer het komt, dan zult u weten wat u
hebt gekregen wanneer u het krijgt. Zie? Dat zou het gewoon
beklinken.
23 Net zoals ik vandaag met onze broeder Jeffries sprak, en hij
zei: “Ik zou graag vanavond in de samenkomst zijn, maar ik zal
er morgenavond zijn.” Hij wist niet dat de samenkomst er was
omdat we het niet aangekondigd hadden; alleen maar hier. Enige
van de…Broeder Leo en de anderen schreven naar sommige van
onze vrienden en vertelden het hen, buiten de stad. Wel, omdat
we geen ruimte hadden.
24 Nu, ik zei: “Broeder Jeffries, als u mij heenzond om een van
uw oliebronnen aan te zetten, en ik wist er niets vanaf, dan zou
ik hem waarschijnlijk opblazen. Ik zou misschien de verkeerde
sleutel omdraaien of de verkeerde motor starten. Ik zou moeten
weten hoe het te doen voordat ik het deed.”

En zo is het met het ontvangen van de Heilige Geest. U moet
wetenwaarvoor u komt en hoe het te ontvangen, enwat het is.

Nu, de eerste plaats, de Heilige Geest is beloofd.
25 Wij konden tien weken nemen en nooit…slechts even dit
onderwerp aantippen, wat de Heilige Geest is. Maar allereerst
wil ik het benaderen, net genoeg om een schets te geven, elke
avond, en dan de volgende avond kijken of er ook vragen zijn.
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26 Hoevelen hierbinnen hebben niet de Heilige Geest
ontvangen, zijn niet gedoopt met de Heilige Geest? Steek uw
handen op; uweet dat u het niet bent. Kijkmaar naar de handen.

Nu, ik wil erover spreken, dat de Heilige Geest een teken
is, want het is een teken. Wij beseffen dat—dat alle beloften
ons gegeven zijn door…Abraham was de vader van de belofte,
omdat God de belofte aan Abraham gaf en aan zijn Zaad na hem.
De belofte werd gedaan “aan Abraham en aan zijn Zaad.” En dit
teken is aan een verbondsvolk.
27 Nu, er is een groot verschil tussen gewoon een Christen en
een met de Heilige Geest vervulde Christen. En nu, we zullen dit
uit de Schrift halen en het precies in de Schrift plaatsen. In de
eerste plaats is er een Christen die belijdt een Christen te zijn.
Maar als deze Christen nog niet vervuld is met de Heilige Geest,
is hij slechts in het proces om een Christen te zijn. Zie? Hij is,
beleed om het te geloven; hij werkt ernaartoe, maar God heeft
hem nog niet deze Geest van de Heilige Geest gegeven. Hij heeft
dat doelmetGod nog niet bereikt, dat God het heeft erkend.
28 Omdat God een verbond sloot met Abraham, nadat Hij
Abraham geroepen had, wat een type is van het roepen van de
gelovige vandaag.

Hij riep Abraham, en Abraham trok weg uit zijn land en
ging naar een vreemd land, om onder vreemde mensen te wonen,
en dat was een type van wanneer God een mens roept om zijn
gemeenheid te stoppen, zich te bekeren van zijn zonde. Hij keert
zich dan af van de menigte waarin hij zich bevond om in een
nieuwemenigte te wonen, onder nieuwe soortenmensen.

En nadat God dan had bevonden dat Abraham trouw was
aan de belofte die God hem gegeven had, dat hij het kind zou
krijgen en door dit kind de hele aarde gezegend zou worden, toen
bevestigde God zijn geloof door hem een teken te geven, en dat
teken was de besnijdenis. En de besnijdenis is een type van de
Heilige Geest.
29 De eerstvolgende verzen van dit hoofdstuk dat we zojuist
hebben gelezen, als u het wilt noteren. En de…Stefanus zei in
het 51ste vers:

Gij halsstarrigen…onbesnedenen in het hart en oren,
gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw
vaderen deden, zo doet gij ook.

30 De besnijdenis is een type van de Heilige Geest. En God
gaf Abraham het—het besnijdenis-teken nadat hij God op Zijn
belofte had aanvaard en was uitgegaan in een vreemd land. Zie?
Het was een teken.

En al zijn kinderen en zijn zaad na hem zouden dit teken in
hun vlees moeten hebben, want het was een onderscheiding. Het
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was om hen te scheiden van alle andere volken, dit teken van de
besnijdenis.
31 En dat is wat God vandaag gebruikt. Het is het teken
van de besnijdenis van het hart, de Heilige Geest, dat Gods
gemeente een afgescheiden gemeente maakt van alle andere
geloofsbelijdenissen, geloven en denominaties. Ze zitten in
allerlei denominaties, maar toch zijn ze een afgescheiden volk.
Laat u mij twee minuten met een man praten; ik kan u vertellen
of hij de Heilige Geest ontvangen heeft of niet; en u ook. Het
scheidt hen af. Het is een merkteken. Het is een teken. En de
Heilige Geest is een teken. En het is…

Elk kind dat de besnijdenis weigerde, in het Oude Testament,
wat een voorafschaduwing was van de Heilige Geest, werd
afgesneden van onder het volk. Hij kon geen gemeenschap
hebben met de rest van de gemeente als hij weigerde besneden
te worden.

Zet dat nu eens af tegen vandaag. Iemand die zouweigeren de
doop van de Heilige Geest te ontvangen, kan geen gemeenschap
hebben onder hen die de Heilige Geest hebben. U kunt het
gewoon niet. Umoet een natuur zijn. Zoals, het is…
32 Mijn moeder daar zei altijd: “Soort zoekt soort.” Wel, het
is een oud spreekwoord, maar het is een ware. U ziet geen
duiven met kraaien gemeenschap hebben. Hun diëten zijn
verschillend. Hun gewoonten zijn verschillend. Hun verlangens
zijn verschillend.

En zo is het met de wereld en met een Christen, wanneer u
besneden bent door de Heilige Geest, wat betekent “om een vlees
af te snijden.”
33 Besnijdenis kon alleen in de man zijn. Maar als de vrouw
getrouwd was met een man, was ze deel van hem, ze werd
met hem besneden. Herinnert u zich in Timotheüs waar er
stond: “Niettegenstaande zal zij behouden worden in het baren
van kinderen, als zij blijft in geloof en heiligheid met alle
ingetogenheid.”
34 Nu, besnijdenis. Weet u, toen de…Sara in de tent achter
haar lachte om de boodschap van de Engel, toen Hij zei:
“Abraham,” niet wetende wie hij was, een vreemdeling, “waar is
uw vrouw, Sara?” Hoewist Hij dat hij een vrouw had?
35 Zoals Jezus zei: “Zoals het was in de dagen van Lot, zo
zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen.” Denk
eraan, die tekenen werden niet toevertrouwd aan Sodom en
Gomorra daar, in de wereld, onder de religieuzen. Maar het
was aan de uitverkorenen, de eruitgeroepenen. En Abraham was
eruit geroepen. En het woord kerk betekent “eruit geroepen; de
afgescheidenen,” zoals Abraham, had zich afgescheiden en werd
besneden.
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En toen Sara lachte om de boodschap van de Engel zou God
haar ter plekke hebben gedood; maar Hij kon Sara niets aandoen
zonderAbraham iets aan te doen,want zij waren één. Zij was deel
van hem. “U bent niet langer twee, maar één.”
36 Dus, besnijdenis, de Heilige Geest vandaag besnijdt het hart.
En het is een teken, een gegeven teken.

Iemand zei onlangs…Ik herhaal dit gewoon, niet als een
grap. Omdat het de waarheid is, maar het klinkt als een grap.
Zoals ik dikwijls heb gezegd, dit is geen plaats voor grappen.
Maar er was een kleine Duitser ginds aan de Westkust waar we
netwaren.Hij ontving deHeiligeGeest. En hij ging door de straat
en hij zou een klein stukje lopen en hij zou zijn handen opheffen
en in tongen spreken. En hij zou rennen en hij zou springen en
hij zou juichen. En hij was op het werk en ging zo door en zijn
baas zei tegen hem: “Waar bent u geweest?” Aha. Ik hou van die
plaatsen waar u geweest bent. Hij zei: “U moet bij dat stelletje
moeren [ook: gekken—Vert.] zijn geweest.”

Hij zei: “Denkt u dan dat ze gek zijn?”
Hij zei: “Natuurlijk zijn ze dat.”

37 Hij zei: “Wel, prijs de Here voor demoeren!” En hij zei: “Weet
u wat? De moeren spelen een grote rol.” Hij zei: “Bijvoorbeeld,
de auto; haal je alle moeren eruit, hou je niets over dan een hoop
‘junk.’” Dus zo is het zo ongeveer.
38 U bent zo anders wanneer de Heilige Geest op u komt, totdat
de gezindheid van deze wereld u niet mag en ze tegen u zijn en
ze helemaal niets met u te maken willen hebben. U bent geboren
uit een andere wereld. U bent net zo zeer een vreemdeling, tien
maal meer een vreemdeling dan u zou zijn als wanneer u naar
de verste uithoeken van de Afrikaanse jungles zou gaan. U bent
anders wanneer de Heilige Geest komt, en het is een teken. Het
is een merkteken onder de mensen.
39 Nu, u zegt: “Dan, broeder Branham, dat teken van de
besnijdenis werd aan Abraham gegeven?” Dat is waar. “En aan
zijn Zaad?” Ja.
40 Goed, nu zullen we gaan opslaan in Galaten, 3de hoofdstuk,
29ste vers, en zien hoe dat voor ons van toepassing kon zijn.
Galaten 3:29, en gewoon zien hoe deze besnijdenis kon worden
toegepast op een heiden, als wij heidenen zijn; wat wij door
natuurlijke geboorte ook zijn.

Nu, de eerste, ik wil het 16e vers lezen.
Nu aan Abraham en zijn zaad werden de belofte

gegeven. (Abraham en zijn zaad!) Hij zei niet: En aan
zaden,…
Gewoon elk soort…zeggen: “O, ik ben ook Abrahams

zaden.” Nee! Aan een “Zaad,” Abrahams Zaad!
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…Niet aan zaden als van velen; maar als van één: En
aan—aan zij…En aan uw zaad, hetwelk is Christus.

41 Christus was Abrahams Zaad. Gelooft u dat? Goed, laten we
nu het 28e en 29e vers pakken.

Er is noch Jood noch Griek, noch is er slaaf of vrije,
noch is er man of vrouw; want wij allen zijn één in
Christus Jezus.
En indien gij van Christus zijt, dan zijt gij Abrahams

zaad, en zijn erfgenamen volgens de belofte.
Hoe doenwij “Abrahams Zaad” aan? Door in Christus te zijn,

dan zijnwij AbrahamsZaad. Enwatwas het Zaad vanAbraham?
Zoals wij naar Romeinen 4 zouden kunnen gaan en verschillende
plaatsen.

Abraham heeft nooit de belofte ontvangen toen hij besneden
werd. Om te laten zien dat de besnijdenis slechts een type was;
hij ontving de belofte vóórdat hij besneden werd. En het was een
type van erkenning ván zijn geloof dat hij had voordat hij werd
besneden.
42 Nu, wanneer wij in Christus zijn, wordenwij Abrahams Zaad
en zijn erfgenamen met Christus, daarom, ongeacht wie wij zijn,
Jood of heiden.

En “het Zaad van Abraham,” het Zaad van Abraham
heeft het geloof van Abraham, die God op Zijn Woord neemt.
Ongeacht hoe belachelijk het schijnt, hoe ongewoon u handelt,
hoe eigenaardig het u maakt; u neemt God op Zijn Woord,
ongeacht wat dan ook.
43 Abraham op vijfenzeventigjarige leeftijd en Sara op haar
vijfenzestigste namen God op Zijn Woord en noemden alles wat
ermee in tegenspraak was alsof het niet bestond. Wat denkt u
dat de dokters van die dag dachten? Wat denkt u dat de mensen
dachten, toen zij een oude man van vijfenzeventig jaar oud zagen
die rondging God te prijzen, dat hij door zijn vrouw “een baby
zou krijgen,” en zij vijfenzestig jaar oud, ongeveer vijfentwintig
jaar voorbij de menopauze? Maar ziet u, het maakt dat u zich
vreemd gedraagt, het geloof van Abraham.
44 En wanneer u besneden bent van de Heilige Geest, doet
het bij u hetzelfde. Het maakt dat u dingen doet dat u niet
zou denken dat u ze zou doen. Het maakt dat u Gods belofte
aanneemt en God gelooft.
45 Nu, het is ook, behalve een—een belofte en een teken is het
ook een zegel. Nu als u met mij naar Romeinen wilt gaan. Eerst
wil ik dat u met mij naar Efeziërs 4:30 gaat, en laten we hier even
een ogenblik lezen. Efeziërs 4:30 zegt dit.

Nu, u hebt zoveel mensen horen zeggen dat verschillende
dingen zegels zijn. “Als u in de kerk gaat, hebt u het zegel van
de kerk.” En sommige mensen zeggen: “Dat het het houden van



WAT IS DE HEILIGE GEEST? 11

een bepaalde dag is, een sabbatdag, dat dat—dat het zegel van
God is.” Sommige van hen zeggen: “Als we ons lidmaatschap in
een bepaalde denominatie onderbrengen, zijnwe verzegeld in het
Koninkrijk van God.”
46 Nu, deBijbel zei: “Laat iedermens zijnwoord een leugen zijn,
en dat vanGod deWaarheid.”Nu, Efeziërs 4:30 leest als volgt:

En bedroeft de Heilige Geest van God niet, waardoor
gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing.

47 Ik zal hier nu een beetje hard op zijn, het goed aanpakken.
Nu, u wettische broeders, houdt u eventjes rustig, zie? Hebt
u opgemerkt hoelang dat zegel duurt? Niet tot de volgende
opwekking, tot de volgende keer dat er iets fout gaat. “Tot de dag
van uw verlossing,” dat is hoelang u verzegeld bent. “Tot de dag
van uw verlossing,” wanneer u verlost wordt naar boven om bij
God te zijn, dat is hoe lang de Heilige Geest u verzegelt. Niet van
opwekking tot opwekking, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid
bent u verzegeld door de Heilige Geest.

Dit is wat de Heilige Geest is, het is het zegel van God, dat
Hij…gevonden heeft, u genade hebt gevonden in Zijn ogen en
Hij houdt van u en Hij gelooft u en Hij heeft Zijn zegel op u gezet.
Wat is een zegel? Ieder…Wel, een zegel duidt aan of betekent
een “voleindigd werk.” Amen. God heeft u gered, u geheiligd, u
gereinigd, genade met u gevonden en u verzegeld. Hij is klaar! U
bent Zijn product tot de dag van uw verlossing. Een verzegeld is
een “voleindigd iets.”

Wat is de Heilige Geest? Het is een teken. Wij zullen
daar wat later in een andere boodschap op komen, het teken
waarvan Paulus sprak. Tongen was een teken voor gelovigen, of
ongelovigen.
48 Nu bemerk, maar hierin, de Heilige Geest is een teken. Ik
bedoel…En de Heilige Geest is een zegel. Het is een teken,
dat God gaf aan Zijn verkozen kinderen. Het te verwerpen is te
worden afgesneden van het volk; en het te ontvangen is geëindigd
te zijn met de wereld en al de dingen van de wereld, en een
product te zijn waaraan God een zegel van goedkeuring heeft
geplaatst.
49 Ikwerkte vroeger bij de spoorweg hiermetHarryWaterberry,
en we zouden erheen gaan om een wagon te laden. Mijn broer,
Doc, die daar achteraan staat, helpt bij het laden vanwagons. Als
een wagon wordt geladen, gaan ze door die wagon, de inspecteur,
en als hij iets vindt dat los zit, dat zou vallen en breken, of iets dat
zou kunnen afbreken; zal hij die wagon niet verzegelen, totdat
die wagon zo volledig is ingepakt, totdat het zo ingepakt is, en
zo in orde is dat het schudden van de rit het product dat binnenin
is niets zal doen.
50 Dat is de reden dat we niet zo vaak verzegeld worden; we
zijn te losjes over dingen. Wanneer de Inspecteur erdoor gaat
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om uw leven te inspecteren, om te zien of u niet wat losjes
over dingen bent, wat losjes met uw gebedsleven, wat losjes met
die opvliegendheid, wat losjes met die tong om over anderen te
praten, zal Hij nooit de wagon verzegelen; wat vuile gewoonten,
wat smerige dingen, wat vulgaire gedachten, kan Hij de wagon
niet verzegelen.

Maar wanneer Hij heeft vastgesteld dat alles op zijn plaats
is, de Inspecteur, dan verzegelt Hij het. Wee degene die dat
zegel verbreekt totdat die wagon zijn bestemming heeft bereikt
waarvoor hij verzegeld is! Daar is het. “RaakMijn gezalfden niet
aan; doe Mijn profeten geen kwaad. Want Ik zeg u, het ware
beter voor u dat een molensteen aan uw hals werd gehangen en
u verdronken werd in de diepten van de zee dan zelfs maar te
proberen de minste van dezen die verzegeld zijn te ergeren of
doen wankelen.” Ziet u wat het betekent?
51 Dat is wat de Heilige Geest is. Het is uw verzekering. Het is
uw bescherming. Het is uw Getuige. Het is uw zegel. Het is uw
teken: “Dat ik opweg ben naar de hemel. Geeft niet wat de duivel
zegt! Ik ben op weg naar de hemel. Waarom? Hij verzegelde mij.
Hij gaf het mij. Hij verzegelde mij Zijn koninkrijk binnen en ik
ben op weg naar de heerlijkheid! Laat de winden waaien, laat
Satan doen wat hij wil. God heeft me verzegeld tot de dag van
mijn verlossing.” Amen! Dat is wat de Heilige Geest is. O, u zou
het moeten willen. Ik zou er niet zonder verder kunnen. Zoveel
zou daar gezegd kunnen worden, maar ik ben er zeker van dat u
weet waarover ik spreek.
52 Nu, laat ons ook voor een ogenblik opslaan in Johannes 14.
Ik hou gewoon van hetWoord! Het is deWaarheid.
53 Nu, de Geest van God, de Heilige Geest, wat is de Heilige
Geest? Het is de Geest van Christus in u. Nu, voordat we lezen
zou ik hier even een paar woorden als commentaar willen geven.
Wat is de Heilige Geest? Het is een zegel. Wat is de Heilige Geest?
Het is een verbond.Wat is de Heilige Geest? Het is een teken. Wat
is de Heilige Geest dan? Het is een…deGeest van Jezus Christus
in u. Zie? “Een korte tijd,” zei Jezus, “en de wereld ziet Mij niet
meer; toch zult gij Mij zien, want Ik zal met u zijn, zelfs in u, tot
het einde van dewereld.”Geest vanGod, in ZijnGemeente!
54 Waarvoor? Waar deed Hij het voor? Dit is een beetje over
het onderwerp van morgenavond. Maar waar deed Hij het voor?
Waarom deed Hij, waarom deed de Heilige Geest…Waar, waar
kwam Hij voor? Waarvoor kwam Hij in u, waarvoor kwam Hij in
mij? Was om de werken vanGod voort te zetten.
55 “Ik doe altijd dat wat Mijn Vader behaagt. Ik kom niet om
Mijn eigen wil te doen, maar de Vader Die Mij gezonden heeft.
En de Vader Die Mij gezonden heeft, is met Mij; en zoals Mijn
Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” O my! De Vader Die
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Hem zond, ging in Hem. De Vader Die Jezus zond, kwam in Hem,
werkte door Hem.

De Jezus Die u zendt, gaat met u en is in u. En als die Geest
Die in Jezus Christus woonde, Hem liet doen en handelen zoals
Hij deed, zult u een algemene idee hebben van hoe het zal doen
wanneer het in u is, omdat dat Leven niet kan veranderen. Het
zal van lichaam tot lichaam gaan, maar het kan Zijn natuur niet
veranderen, want het is God.
56 Nu, in Johannes 14, laten we even een stukje lezen, te
beginnen bij het 10e vers.

Gelooft gij…dat Ik in de Vader ben, en de Vader inMij
is? de werken…de woorden die Ik tot u spreek, spreek
Ik niet uit Mijzelf; maar de Vader Die in Mij woont, Die
doet de werken.
Denk daar eens aan. Nu:
Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij

is; en zo niet, gelooft Mij dan om de werken zelf.
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, de

werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere werken
dan deze zal hij doen; want Ik ga tot Mijn Vader.
Ziet u het niet? Ziet u hoe Hij daar zei? Nu, let hierop hoe

dit uitkomt. Ik zal even een beetje verder lezen. We zullen gaan
lezen tot ongeveer het 20e vers. “En al wat gij zult vragen in…”
Even zien, ik had het…Ja. Hm-hm. Goed.

En alwat gij zult vragen inMijnNaam, dat zal Ik doen;
opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.
Als gij iets zult vragen in Mijn Naam, Ik zal het doen.
Als gij Mij liefhebt, bewaar dan Mijn geboden.
En Ik zal de Vader bidden (let nu op) en Hij zal u

een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve tot in
eeuwigheid;
namelijk de Geest der waarheid; Die de wereld niet

kan ontvangen; want zij ziet Hemniet, en kentHemniet;
maar gij kent Hem; want Hij woont bij u, en zal in u zijn.

57 Wie is die Geest dan? Wat is de Heilige Geest? Het is Christus
in ú. De Trooster, dat is de Heilige Geest. “En wanneer de
Trooster is gekomen, zal Hij dezelfde dingen doen die Ik gedaan
heb terwijl de Trooster in Mij is. Ik zal de Vader bidden en Hij
zal u deze Trooster geven. U kent de Trooster. De wereld kent
Hem niet, zal het ook nooit. Maar u kent Hem, omdat Hij nu bij
u woont,” Jezus Die spreekt, “maar Hij zal in u zijn.” Daar bent
u er, dat is de Trooster, “zal in u zijn.”

Ik zal u niet troosteloos laten; Ik zal tot u komen.
“Ik zal niet…” Nu, dat is de Trooster, Christus. Dat is wat

de Heilige Geest is, is Christus.
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Nog een kleine tijd en de wereld zal Mij niet meer zien,
maar gij zult mij zien; omdat Ik leef,…u…ook leven.

58 O, we zouden steeds maar door kunnen gaan; maar u te laten
weten. Wat is Hij? Hij is een zegel. Hij is een teken. Hij is een
Trooster. Ziet u wat Hij allemaal is? Het Zaad van Abraham
beërft het.
59 Nu, laten we ook ontdekken dat de…wat de Trooster nog
meer is. Laten we naar I Johannes 16:7 gaan, zien of Hij ook niet
een Voorspraak is. U weet wat een voorspraak is, voorspraak
maken. Wij hebben een Voorspraak. Dat weten we. I Johannes
het 16e hoofdstuk…O, wacht even, o sorry. Het Evangelie van
Johannes is het, 16:7. O sorry. Sorry hoor dat ik dat zei. Ik las dat
verkeerd in mijn…had 16:7.

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik
wegga; want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet tot u
komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.
En als Hij gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen

van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel;
Van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
Van gerechtigheid, omdat Ik tot de Vader ga, en gij Mij

niet meer ziet;
Van oordeel, omdat de overste van deze wereld

geoordeeld is.
60 My! Nu, de Voorspraak, gevonden in—in I Johannes 2:12. Nu,
latenwe dat even lezen, I Johannes 2:12. Neemt ume niet kwalijk,
I Johannes…1 en 2 is het. Ik heb deze opgeschreven, I Johannes
2:1 tot 2.

Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat
u niet zondigt. En als iemand zondigt, hebben wij
een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de
Rechtvaardige;
Wie is de Voorspraak? Jezus Christus, de Rechtvaardige.
En Hij is—Hij is de verzoening voor onze zonden; en

niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van
de hele wereld.

61 Wat is de Heilige Geest? Het is een Voorspraak. Wat doet
een…Wat is een Voorspraak? Wat doet die? Voorspraak doen.
Het heeft genade. Het, het staat in uwplaats. Het, het doet dingen
die u niet kunt doen. Het, het is—het is een verzoening voor uw
zonden. Het is uw rechtvaardigheid. Het is uw genezing. Het is
uw leven. Het is uw opstanding. Het is alles wat God voor u heeft.
Hij is een Voorspraak.
62 Hoe we daarmee in details konden treden en dat afbreken
van hoe dat het—het bemiddelt voor onze onwetendheid. Soms
wanneer de…we de Heilige Geest hebben, strompelen we
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onwetend ergens binnen. DeHeilige Geest is daar om voorspraak
voor ons te doen. Hij is onze Voorspraak. Hij staat, onze…Hij is
onze Advocaat. Hij staat daar en pleit voor ons. Wij pleiten niet
voor onszelf omdat de Heilige Geest in ons voor ons pleit. De
Heilige Geest Die uiting geeft, soms met woorden die u niet kunt
begrijpen, en Hij doet voorbede voor ons. Dat is wat de Heilige
Geest is.
63 Als ik ergens in loop, ik—wandel ik als een klein kind; u
wandelt als een kleine kerel. Wij, we wandelen in een donkere
wereld, vol vijanden, vol zonde, vol valstrikken, vol van alles.

U zegt: “O, ik ben bang. Ik ben bang om het Christelijke leven
op te nemen. Ik—ik ben bang om dit te doen. Ik ben bang dat ik
dit zal doen.”

Wees niet bang. Wij hebben een Voorspraak. Amen. O, Hij
staat bij ons. Hij is in ons, en Hij bemiddelt voor ons. De Heilige
Geest Die voortdurend, voortdurend voorspraak doet voor ons,
heel de tijd. Hij is onze Voorspraak. O, hoe wij God daarvoor
danken!
64 Een zegel, een teken, de Geest des levens, de God des hemels,
de Trooster, het Leven, de Voorspraak. Wat is Hij? O my! We
konden er uren mee over doorgaan.
65 Nu gaanwe even een ogenblikje wisselen. Nu, we zullen gaan
vragen, nu…

Aan ons beloofd in de laatste dagen! Deze Voorspraak, zegel,
belofte, alles dat we over Hem gesproken hebben vanavond met
tienduizend keermeer, hetwerd ons beloofd in de laatste dagen.

Zij hadden het niet in die dag. Ze hadden slechts een zegel
in hun vlees, als een teken en een merkteken, gelovend dat het
komende was, en ze wandelden door de schaduw van de wet.
Want zij waren besneden door het vlees.
66 Vandaag wandelen we niet door de schaduw van de wet.
Wij wandelen door de kracht van de opstanding. Wij wandelen
door de kracht van de Geest, Die ons ware zegel is, onze ware
Voorspraak, onze ware Trooster, ons ware teken, dat wij van
boven geboren zijn; eigenaardige, vreemde mensen, die vreemd
handelen, die God op Zijn Woord nemen, die al het andere
verkeerd noemen. Gods Woord is juist. Dat is…O my! Dat is
wat de Heilige Geest is.
67 Wilt u het? Zou u het niet graag willen hebben? Latenwe zien
of het ook beloofd werd.

Latenwe nu teruggaan naar Jesaja, het boek Jesaja. Latenwe
het 28ste hoofdstuk van Jesaja pakken. Nu gaan we naar Jesaja
28 en we zullen gaan beginnen omstreeks het…Laten we het
8ste vers nemen, zien wat Jesaja zei, zevenhonderdentwaalf jaar
voordat het kwam.
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68 We zouden hier een heleboel over kunnen zeggen, helemaal
teruggaan, maar we zullen hier maar beginnen en zien of
het werd beloofd aan de gemeente. Welke dag behoorde
het te komen? Over de laatste dagen wanneer er een—een
verdorvenheid zou zijn. Nu, denk eraan, het woord is in
het meervoud, “dagen,” de laatste twee dagen, de laatste
tweeduizend jaar.

Nu, nu het 8e vers.
Alle, want alle tafels zijn vol van…vuiligheid, zodat

er geen schone plaats is.
69 Zoek vandaag rond om het te vinden. Kijk rond en zie of we
in die dag zijn. “Alle tafels!” Nou, ze gaan naar het Avondmaal
des Heren, en ten eerste, op het materiële vlak, nemen een oud
stuk licht brood, of een soda cracker, en breken het in stukken,
en maken het avondmaal. Terwijl dat gemaakt hoort te worden
met Heilige Geest handen en ongezuurd brood. Christus is niet
smerig en vuil, en dat vertegenwoordigt Hem.
70 En nog iets, ze geven het aan mensen die drinken, liegen,
stelen, roken, tabak kauwen, (pff!) wat maar ook, zolang ze maar
tot de kerk behoren. Verre zij het! Als een mens het ooit neemt
als wij dit hier eten, ademt en drinkt hij oordeel over zichzelf,
omdat hij het Lichaam des Heren niet onderscheidt. Als hij het
leven niet leeft, blijf er van weg.

En als u het niet neemt, toont het dat uw eigen geweten
schuldig is. “Hij die niet eet, heeft geen deelmetMij,” zei Jezus.
71 Maar alle tafels des Heren zijn vol vuiligheid geworden. Er is
niet één schone plek. Luister, als dat vandaag niet uitbeeldt!

Wien zal Hij…wie zal Hij kennis leren? En wien zal
Hij leer doen begrijpen?…
…wie zal kennis begrijpen?…wie kan Hij leer doen

begrijpen?…
“Wel, prijs God, ik ben Presbyteriaan. Ik ben Methodist.

Ik ben Pinkstergelovige. Ik ben Nazarener. Ik ben Pelgrim
Heiligheid.” Dat betekent niet één ding voor God; gewoon weer
een andere tafel.

…Wie zal Ik leer doen kennen?
72 Wat voor leer; Methodisten, Baptisten, Presbyteriaanse,
Pinkster? De leer van de Bijbel!

…wie zal Ik leer doen kennen?…
73 Hoe weet u wanneer u het hebt gekregen? Wij zullen daar
vrijdagavond op ingaan. Ziet u?

…wie zal Ik leer doen kennen? (nu, let op) Hun die
van de melk gespeend zijn en afgetrokken van de borst.

74 Kleine baby’s die zeggen: “Wel, ik ga naar de kerk, mijn
moeder behoorde tot deze kerk.” Ik heb daar niets op tegen, beste



WAT IS DE HEILIGE GEEST? 17

broeder. En ik besef dat dit op de band wordt opgenomen. Dat is
in orde, behoor tot mama’s kerk. Maar luister, mama wandelde
in één licht, u wandelt in een ander.
75 Luther wandelde in één licht; Wesley wandelde in een ander.
Wesley wandelde in één licht; Pinksteren wandelde in een ander.
Maar wij wandelen verder omhoog dan dat vandaag. En als er
nog een generatie is, zal die boven ons uitgaan.
76 Destijds in de vroegere dagen toen de zaak wijd was, heel
wijd; Luther onderwees rechtvaardiging door geloof. Dat was
slechts omdemensen van het Katholicisme in het Protestantisme
te brengen, in de gemeenschap rond het Woord. Rechtvaardiging
door geloof, dat was een groot, wijd gebied. Ze zijn daar nooit bij
weggegaan.
77 Er kwam nog een opwekking voort, genaamd John Wesley.
Het schudde hen daarvan vanaf en bracht haar heen tot heiliging,
een goed, rein, heilig leven leiden, geheiligd door het Woord van
God, vreugde in je hart geven. Dat schudde heel wat Lutherse
leer af.
78 Toen kwam Pinksteren voort met de doop van de Heilige
Geest en vernauwde het weer verder door het ontvangen van de
Heilige Geest. Dat klopt.

En nu is dat begonnen afgeschud te worden. En de gaven en
het herstel en de Geest van God is binnengekomen in de volheid
van tekenen en wonderen in de gemeente en heeft Pinksteren
doen schudden. Wat is het? Wij zijn zo dicht bij de Komst van de
Here Jezus totdat dezelfde Geest Die in Hem was in de gemeente
werkt, precies dezelfde dingen doende die Hij deed toen Hij hier
op aarde was. Het is nooit ergens terug geweest, vanaf de tijd van
de apostelen tot deze tijd.

Waarom? Ziet u, het is wijd; versmalt, versmalt, versmalt.
Wat is het? Net zoals uw hand die tot een schaduw komt;
het negatief, negatief, negatief. Wel wat is het? Het is een
weerspiegeling. Wat was Luther? Een weerspiegeling van
Christus.WatwasWesley? Eenweerspiegeling vanChristus.
79 Kijk, het tijdperk van Billy Sunday is net geëindigd.
Kortgeleden is oude dr. Whitney, heeft hier op deze zelfde
preekstoel onderwezen, de laatste van de oude school,
gestorven, ongeveer negentig geloof ik. Billy Sunday was
een opwekkingsprediker tot de nominale kerken in zijn dag.
Hij draaide er niet omheen; stond daar en schreeuwde: “Al
jullie Methodisten, kom op het pad tot bekering, predikers
en al! Al jullie Baptisten kom op het pad tot bekering! Jullie
Presbyterianen!” Hij draaide er niet omheen. Hij was de Billy
Graham van deze dag.
80 Merk op. En toen, in dezelfde tijd dat de nominale kerk hun
opwekking had, wat vond er plaats? Het Volle Evangelie kreeg
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een opwekking. Daar kwamen de gebroeders Bosworth voort,
SmithWigglesworth en dr. Price, AimeeMcPherson, al die.

Kijk, Smith Wigglesworth stierf de ene avond. Doctor Price
stierf de volgende ochtend. Binnen vierentwintig uur was ik op
het veld.
81 Nu, mijn einde nadert. Kijk naar…U hoort niet veel van
Billy Graham. U hoort niet veel van Oral Roberts. Ik zie mijn
samenkomsten vervagen. Wat is er aan de hand? Wij zijn aan het
einde, een ander tijdperk.
82 Hoe kwam Billy Sunday er, en die anderen? Zij kwamen er
net na de grote Moody opwekking. Wanneer verscheen Moody?
Net na Knox zijn opwekking. Wanneer verscheen Knox? Net
na Finney’s opwekking. Finney na Calvijn, Calvijn na…Zo…
Wesley, en Wesley na Luther. Steeds verder, door het tijdperk
heen kwam het er. Zo gauw als de ene opwekking voorbij is, wekt
God een andere op en werpt meer licht; blijft gewoon doorgaan,
op die manier.
83 Nu, wij zijn aan het einde van deze tijd. Ieder mens heeft
aan het einde van zijn overgangspunt uitgezien naar de Komst
van Christus. Maar ze hadden heel wat om naar uit te zien; de
terugkeer van de Joden, vliegende schotels in de lucht, al de
dingen die wij vandaag zien. Maar wij zijn aan het eind. Wij zijn
hier nu. Zij wisten dat de gemeente kracht zou ontvangen die in
de gemeente dezelfde werken van Christus zou doen, omdat als
de schaduwdieper en dieper wordt enmeerweerspiegelt.
84 Neemnou een schaduw.Hoe verder van de schaduwvandaan,
hoe minder de weerspiegeling van de schaduw dat u krijgt. Na
een poosje komt de schaduw dichter en dichterbij tot de boom en
het schaduw hetzelfde zijn.
85 Nu, de Geest van God heeft gewerkt onder rechtvaardiging
onder Luther, heiliging onder Wesley; de doop van de Heilige
Geest onder Pinksteren; en hier is het in de laatste dag en verricht
en doet precies dezelfde dingen die het deed toen het in Christus
was.Wat is het? DeGemeente en Christus zijn één geworden.

En zodra zij samen verbonden worden, die laatste schakel,
zal zij door de lucht gaan, juichend. Daar zullen Wesley, Luther
en heel de rest van hen toen in die dagen daar opkomen, “hij die
de eerste is zal de laatste zijn, hij die de laatste is zal de eerste
zijn” en daar zal de opstanding komen.
86 Wij zijn in de eindtijd. Luister, dat is wat de Heilige Geest
doet. De Heilige Geest, met rechtvaardiging, zie, slechts een
lichte schaduw ervan; de Heilige Geest, met heiliging, een wat
diepere schaduw ervan; de Heilige Geest, met de doop ervan, een
diepere schaduw; nu de Heilige Geest, met het herstel van Zijn
eigenlijke Persoon Die hierbinnen is, Die tekenen en wonderen
doet zoals Hij deed in het begin. Oef! Glorie! U gaat me hoe dan
ook “heilige-roller noemen,” u kunt evengoed nu beginnen.
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87 Luister broeders, luister hiernaar.
…alle tafels zijn vol braaksel…er is geen schone

plek.
Wie zal Hij kennis onderwijzen?…wien zal Hij leer

doen kennen, begrijpen? Hun die van de melk gespeend
zijn en afgetrokken van de borst.
Geen kleine baby’s; Presbyteriaanse baby’s, Methodisten

baby’s, Pinkster baby’s, Lutherse baby’s, Nazarener baby’s. Hij
wil iemand die gewillig is om van de borst weg te gaan en wat
sterk vlees te eten. Hier komt het:

Want gebod moet zijn op gebod,…op gebod; regel op
regel,…op regel; hier een weinig, en daar een weinig.
Want met stamelende lippen en andere tongen zal Ik

tot dit volk spreken.
Tot wie Hij zei: Dit is de rustwaarin gij de vermoeiden

rust kunt geven; en dit is de verkwikking; maar zij
wilden niet horen.

88 De Heilige Geest, als dat niet precies de wijze was
waarop het op de dag van Pinksteren kwam, geprofeteerd
zevenhonderdentwaalf jaar voordat het kwam! Hier is het op de
dag van Pinksteren, kwam er precies zo.
89 Iemand zei: “Een sabbat dag houden.” Ik verwerp of bespot
niemands kerk of religie. Maar zei: “De sabbat dag, de sabbat
van God was de rustdag.”

Hier is de rustdag. “Dit is de rust,” zei Hij, “dat gij de
vermoeiden rust geeft.” Dít is het. Amen! “Het zal zijn gebod op
gebod, regel op regel.” Hier is de rust. Wat is de Heilige Geest?
De rust. O!

Komt tot Mij, gij allen die vermoeid en belast zijt, en
Ik zal u rust geven.

90 Wat is Hij? Diegene Die in u komt, u vrede geeft; uw teken,
uw Trooster; getroost, in rust, verzegeld.
91 Hoe bent u…? Het is een teken; de wereld weet dat er iets
met u is gebeurd. Wat is het? Het is een Trooster. Wat is het? Een
zegel. U bent in rust. U hebt…Het is uw Voorspraak. Als u, er
iets met u gebeurt, is er iets om onmiddellijk voorspraak voor u
te doen, zie, die bemiddelt. Het is de Geest van God Die in de
gemeente leeft, geprofeteerd precies wat het zou zijn als het zou
komen. Het zou een altijddurende, eeuwige rust zijn.
92 God maakte de wereld. Hebreeën het 4e hoofdstuk. “God
maakte dewereld en rustte op de zevende dag.”Dat klopt.

De achtste dag kwam er weer, onder…Hij gaf dat aan de
Joden als een verbond, voor een bepaalde tijdsduur. Dat klopt.
Maar zij gaan en rusten één dag; gaan weer terug naar de eerste
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dag van deweek, beginnenweer opnieuw, beginnen opnieuw.Dat
is niet de rust waarvan God sprak.

Toen God de wereld in zes dagen maakte, toen Hij ging
rusten, rustte Hij van toen af aan. Jazeker. Daarmee was het over.
Hij kwamniet terug op de achtste dag en begon niet opnieuw.
93 Het was slechts een schaduw. Nu, dat was een type, zoals de
maan voor de zon; maar wanneer de zon opkomt, hebben we de
maan niet meer nodig. Nu, merk dit op, o, in Openbaring 11, de
vrouw met de maan onder haar voeten en de zon op haar hoofd.
O, we zouden de Bijbel door kunnen gaan van kaf tot kaf en het
u tonen. Zie?
94 Maar wat is het? Toen de Bijbel zei, in Hebreeën het 4e
hoofdstuk, “als Jezus hen een rustdag zou hebben gegeven, zou
Hij er daarna over gesproken hebben; Hij zou over een rustdag
hebben gesproken.” Overwelke dag sprakHij over een rust?

Komt tot Mij, gij allen die vermoeid en belast zijt, en
Ik zal u rust geven.

95 Mattheüs het 11e hoofdstuk, 22e vers…Kijk, dan ontdekken
we dat als we tot Hem komen. “Want hij,” zei Hebreeën 4, “die is
ingegaan in Jezus’ rust, is opgehouden met zijn wereldse werken,
zoals God van de Zijne,” toen Hij de wereld maakte, om er nooit
meer tot terug te keren. Hoelang? Hoelang bent u verzegeld door
de Heilige Geest? “Tot de dag van uw verlossing.” Daar is die
rust, troost, Voorspraak, zegel, Bevrijder. O! Ik word een beetje
opgewonden, of ik word een beetje gezegend. O!
96 “Is het voor ons beloofd, broeder Branham? Wordt het door
de Bijbel bewezen?”

Goed, laten we naar Joël gaan, onderzoeken wat Joël
erover zei.

Wat ben ik dankbaar voor het gezegende Woord van God!
Houdt u ervan? Ik denk dat, als het niet voor het Woord was, zou
ik niet weten waar we zouden staan. Goed.

We zijn nu in Joël. We gaan naar Joël, het 2e hoofdstuk,
van Joël, en we zullen beginnen bij het 28e vers. Joël 2:28,
achthonderd jaar voor de komst van Christus, de profeet in de
Geest. Nu luister.

En daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal
uitstorten over alle vlees, …uw zonen en uw dochters
zullen profeteren; uw ouderen zullen dromen dromen en
uw jongemannen zullen visioenen zien;
En ook over Mijn dienstknechten en over Mijn

dienstmaagden zal Ik in deze dagen, in die dagen Mijn
Geest uitstorten.
En Ik zal wonderen tonen in de hemelen boven en op

de aarde: bloed…vuur en rookpilaren.
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De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan
in bloed, eer dat de grote en vreselijke dag des HEREN zal
komen.
En het zal geschieden dat ieder die de Naam des HEREN

zal aanroepen, bevrijd zal worden;
97 Dat is een…O! Wat? Joël! Hebt u opgemerkt? In
Handelingen 2, dat Petrus hetzelfde vers nam. Zei: “Gij mannen
van Israël, hoor mijn woorden. Dezen zijn niet dronken,” deze
verzegelde, getrooste, eigenaardige, gemerkte mensen. “Zij zijn
niet dronken zoals u veronderstelt,” Handelingen 2, “ziende dat
dit de derde uur van de dag is. Maar dit is dat wat gesproken
werd door Joël de profeet, zeggende: ‘Het zal geschieden in de
laatste dagen dat IkMijnGeest zal uitstorten op alle vlees.’”
98 Wat is het, wat is deHeiligeGeest? Goed; nu, latenwe ons ook
weer opmerken: beloofd aan de gelovigen, dat is wat het is. Nu,
deze Heilige Geest, we ontdekken wat het is, even een ogenblik.
Aan wie werd het beloofd? Aan gelovigen.

Nu, laten we gaan naar Lukas, 24e hoofdstuk van Lukas;
luister wat Jezus zei in Zijn laatsteWoorden voordat Hij de aarde
verliet. Lukas het 24e hoofdstuk. En u die dit nu opschrijft, u
kunt het noteren en het morgen bestuderen wanneer u meer tijd
hebt. Nu, Lukas 24:49, luister naar Jezus Die spreekt. Aan het
einde, toen Hij opvoer in de heerlijkheid, de hemelvaart, hier zijn
deWoorden die Hij tot Zijn discipelen sprak.

…zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader…
Welke belofte? Het zegel, het teken, de Trooster, en al deze

dingenwaarvan ik heb gesproken, duizendmaal zoveelmeer.
…Ik zend de belofte van Mijn Vader op u;…

Welke belofte? “Die waarvan Jesaja zei dat die zou komen:
‘Met stamelende lippen en andere tongen zal Ik tot dit volk
spreken.’ Ik zal die rust op u zenden. Ik zal zenden waarvan Joël
sprak, dat ‘het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat
Ik Mijn Geest op u uitstort.’ O, Ik zal u zenden en maken dat alle
naties, alle volkeren, te beginnen bij Jeruzalem…Ik zal het zaad
van Abraham binnenbrengen onder dit verbond. Ik zal elk van
henweg verzegelen. Zie, Ik zalMijnGeest uitstorten.”

…Ik zal de belofte van Mijn Vader op u zenden; maar
blijft gij, betekent wachten, in de stad Jeruzalem, totdat
u aangedaan wordt met kracht uit de hoogte.

99 Wat is dan de Heilige Geest? “Kracht van omhoog!” Niet
macht van de bisschop, niet macht van de kerk. Maar: “Kracht
van omhoog!”
100 Hoe kwam die kracht? Door “lid te worden van de kerk”? Ik
daag u uit om te zeggen dat dat juist is. Door “je aan te sluiten bij
een kerk, handen te schuddenmet de prediker”? Nee meneer. Nu,
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tegen u Katholieken, “je tong uitsteken en de eerste communie
te nemen”? Nee meneer.
101 Hoe kwam het, kracht van omhoog? Laten we een beetje
verder lezen. Laten we gaan naar Handelingen 1:8. Zij
vergaderen zich nu bijeen. Nu waren ze hier over Jezus
aan het spreken toen ze bijeen vergaderd waren en hadden
een ander aangesteld om de, Judas zijn plaats in te nemen.
Handelingen 1:8.

Maar gij zult kracht ontvangen nadat dit de Heilige
Geest op u is gekomen;…
Wat? “U lid wordt van de Branham Tabernakel”? Nee. “U

lid wordt van de Methodisten kerk, de Katholieke kerk, de
Presbyteriaanse”? Niet zo in de Bijbel. Dat is een door mensen
gemaakte leer.

“Maar u zult kracht ontvangen nadat u een prediker bent
geworden”? Nee meneer. “U zult kracht ontvangen nadat u
uw Bachelor of Art diploma hebt behaald”? Nee meneer. “U
zult…kracht komen nadat u uw titel in de godgeleerdheid
hebt behaald”? Nee meneer. “U zult kracht ontvangen nadat u
gedoopt bent in water”? Nee meneer. “U zult kracht ontvangen
nadat u de eerste communie hebt genomen”? Nee meneer. Zie,
dat is allemaal mensen maaksel.
102 Luister naar wat de Bijbel zei, wat Jezus zei.

…gij zult kracht ontvangen nadat de Heilige Geest
over u gekomen is; (wat is de Heilige Geest? de
kracht) dan, hierna, zult u getuigen zijn…(“Alleen
jullie twaalven, jullie getuigen in Jeruzalem”?)…u zult
getuigen zijn van Mij, zowel in Jeruzalem…Judea…
Samaria en tot de verste uithoeken der aarde. (Wat nog
altijd niet is bereikt.)
En toen Hij deze dingen gezegd had,…toen Hij deze

dingen gezegd had, terwijl zij Hem zagen, werd Hij
opgenomen in de wolk en onttrokken…van hun ogen.

103 Nu, ga naar de bladzijde ernaast, zie hoe deze profetieën
geschieden.

En toen de dag van Pinksteren vervuld werd, waren zij
in één…waren zij allen eensgezind op één plaats;
“En plotseling kwam de voorganger binnen en…”? Ik ging

daar even buiten het boekje, nietwaar? “Plotseling kwam de
priester op het altaar”? Nee.

En plotseling kwam er een geluid…
Niet zomaar fantasie; het wás daar, een geluid.
“Een voorganger naderde de deur”? “De priester had de

communie als hij uit de heiligdomkwam”?Nee, zoiets niet.
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…er kwam een geluid uit de hemel…(Niet het
geruis van voeten)…er kwam een geluid uit de
hemel als…een ruisende, geweldige windvlaag (O my!
Sssss!…?…)…en het vulde het gehele huis waar zij
gezeten waren.

104 Wat is de Heilige Geest? Hier is waar zij kracht krijgen. Hier
is waar ze moesten wachten; hier is wat er gebeurde toen ze
het deden. Allemaal geprofeteerd van Genesis af aan en verder,
van Abraham en verder door; dat het komen zou en hoe het zou
komen en de resultaten die zouden komen. Wat is het? Beloofd
aan de gemeente, aan gelovigen.

…en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren.
En er verschenen aan hen verdeelde tongen als van

vuur, en het zette zich op ieder van hen.
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en

begonnen te spreken met andere tongen, zoals de Geest
hun gaf uit te spreken.
Nu zullen we het daar vrijdagavond over hebben. We zullen

het daarbij laten, zie.
105 Hoe is het? Het is een belofte aan de gemeente, absoluut een
belofte. Goed.
106 Nu; nu gaan we ontdekken, nadat ze vervuld werden, waren
zij verzegeld tot hoelang? [Samenkomst antwoordt: “Tot de dag
van verlossing.”—Red.]

Hoevelen hier hebben de Heilige Geest? Laat ons uw handen
zien. Er zijn er meer met de Heilige Geest dan er zonder zijn. We
willen dat u één van ons bent, broeder, zuster. Wanneer u begrijpt
wat het is; het is…Het is de Geest van God Die in u woont om
de werken van God te doen.

Wanneer God ooit iets van Zijn Geest zend in wie ook van
Zijn dienstknechten, wie van Zijn profeten ook, welke van Zijn
leraars ook, welke van Zijn apostelen ook, werden zij altijd
verworpen door de wereld. Ze werden als gek beschouwd in elk
tijdperk dat er was. Zelfs toen Paulus voor Agrippa stond, zei
hij: “Op de wijze die ketterij wordt genoemd…”Wat is ketterij?
“Gek.” “Op de wijze die ze gek noemen, een stelletje gekken, dat
is de manier waarop ik de God van onze vaderen aanbid. Ik ben
zo blij dat ik kan zeggen dat ik één van hen ben. Ja meneer. Dat
is juist. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik één van hen ben.
107 Nu, nadat deze Heilige Geest op hen gevallen was maakte
het dat ze zo lieflijk werden totdat ze alles gemeenschappelijk
hadden. Is dat zo? Tjongejonge, wat een gemeenschap!Wij zingen
soms dat lied: “O, wat een gemeenschap! O, wat een goddelijke
vreugde!” Dat is het. Het kon hen niet schelen, het kon hen niet
schelen of de—de zon scheen of niet. Zij vroegen niet om een
opgemaakt bedje van gemak.
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“Nu, ik zal de Heilige Geest ontvangen,” zeggen sommige
mensen tegen mij, “Meneer Branham, als u mij zult garanderen
dat ik miljonair zal worden, als u mij zult garanderen dat ik
oliebronnen zal vinden en als ik goudmijnen zal vinden en,
ik—ik…” Zie, mensen onderwijzen dat en ze onderwijzen een
leugen. God heeft die dingen niet beloofd.
108 Een man die ooit eens de Heilige Geest heeft ontvangen kan
het niet schelen of hij om brood moet bedelen of niet. Maakt hem
niets uit. Hij is een schepsel op weg naar de hemel. Hij…Hij
heeft hier helemaal geen banden. Ja. Het kan hem niet schelen.
Laat komen, laat gaan, wat moge. Laat ze bekritiseren, spotten.
Uw prestige verliezen, wat kan u het schelen? U bent opweg naar
de heerlijkheid! Halleluja! Uw ogen zijn gericht op Christus en u
bent opweg. Het kan u niet schelenwat dewereld zegt.

Dat is wat de Heilige Geest is. Het is een kracht, het is een
zegel, het is een Trooster, het is een Voorspraak, het is een teken.
Omy!Het is de verzekerdheid datGod u heeft aangenomen.

Hoeveel tijd heb ik genomen? Ik heb nog net acht minuten.
Goed. Laat me…Ik heb hier een heleboel Schriftgedeelten. Ik
denk niet dat ik nog aan ze toe kan komen, maar we—we zullen
ons best doen.
109 Nu, nadat een mens vervuld is met de Heilige Geest, is het
mogelijk dat vervolgingen en dergelijke hem zouden veroorzaken
terug te moeten komen en…Nu, hij zal het niet verliezen, hij
is nog steeds een zoon van God, dat zal hij altijd zijn, omdat u
verzegeld bent, hoelang? [Samenkomst antwoordt: “Tot de dag
van verlossing.”—Red.] Dat klopt. Dat is wat de Bijbel zei.
110 Nu, nadat de discipelen geslagen waren, ze bespot waren,
grapjes over hun gemaakt werden en alles, dachten ze dat het
tijd werd om samen een korte tijd terug te trekken. Laten we
opslaan in—in Handelingen het 4e hoofdstuk en zien toen ze…
wat er gebeurde. Nu, dit is voor u mensen die het al ontvangen
hebt. Handelingen het 4e hoofdstuk.

Nu, Petrus en Johannes waren geslagen, in de gevangenis
geworpen, voor genezing, het houden van een genezingsdienst
buiten de poort van de kerk. Hoeveel weten dat? Er was een man
die daar lag, die zoiets als lam in zijn voeten was. Hij kon niet
lopen; was al veertig jaar zo geweest. En Petrus kwam voorbij.
En hij zei…stak zijn bedelnap uit om iets in zijn nap te krijgen,
voor voedsel.

En Petrus liet zien dat hij een met de Heilige Geest vervulde
prediker was; hij had geen geld. Hij zei—hij zei: “Zilver en goud
heb ik niet.” Zie, hij gaf daar niet om. Maar hij was een—een voor
de hemel-bestemd schepsel. O, wat zou ik graagwillen datwe tijd
hadden om daar een klein poosje bij stil te staan, zie. Hij was op
weg naar de hemel. Hij was vertroost. Hij had de Geest. Hij had
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de kracht. Hij kwam aanlopen en zei: “Zilver en goud heb ik niet,
maar wat ik heb zal ik u geven.”

Ongetwijfeld heeft deman gezegd: “Wat hebt u,meneer?”
“Ik heb geloof. Ik heb iets in mijn hart dat ongeveer

tien dagen geleden begon. Ik was daar in de bovenkamer en
plotseling, al de beloften die God had gegeven…Ik heb met
Jezus Christus drie en een half jaar gewandeld. Ik viste met Hem,
de vis binnenhalend. Ik heb deze verschillende dingen gedaan.
En ik zag Hem de zieken genezen. Ik…Hij bleef me vertellen:
‘De Vader is in Mij; maar wanneer Ik wegga, zal Hij in u komen.’
Dus, ik kon dat niet begrijpen. Maar Hij zei: ‘Nu, Ik verwacht
niet dat jullie het begrijpen.’”

Jullie begrijpen deze dingen niet; jullie krijgen ze gewoon.
Ik begrijp het nog niet. En vertel me niet dat u het wel begrijpt;
omdat het niet zo is. Zie? Dus, ik kan het niet begrijpen, ik kan
het niet uitleggen; maar het enigewat ikweet: ik heb het.

“Wel, wel,” zegt u dan, “dat is niet wetenschappelijk.” O,
jazeker.
111 Kijk naar die lichten. Toen Benjamin Franklin het opving,
zei hij: “Ik heb het.” Hij wist niet wat hij had, maar hij had het.
En ik wil dat iemand mij vanavond vertelt wat elektriciteit is.
Ze weten nog niet wat het is, maar wij hebben het. Amen. Dat
klopt. Er is geen mens die weet wat elektriciteit is. Ze kunnen
het aanwenden, er licht van maken, het laten branden, het laten
werken. Maar het—het wordt opgewekt door generatoren, twee
delen die zo samen lopen. Het breng dat voort, en dat is alles wat
ze weten. Het geeft licht en er zit kracht in.
112 En dat is net zoals de Geest van God. Wanneer u het ene deel
krijgt, dat is u, en het andere deel is God; en ze samen rond
laat gaan op die manier, zal het iets voor u doen. Ja. Het zal
licht geven. Het zal kracht geven. U weet niet wat het is en zult
nooit weten wat het is, maar u weet wanneer u het hebt. Dat is
één ding dat vaststaat. En het is vóór u. Het is van u. Het is de
verzekerdheid. Juist ja.

Wat laat dat licht zien? Er is verzekerdheid. Dat het het
licht is.

Nu, bemerk dit. Nu, u weet niet wat het is.
113 Maar deze mannen zeiden: “Wel,” zij…zij zeiden, één ding
wisten zij, “wij weten dat zij onwetend zijn.” Nog wat meer
“moeren” [gekken] ziet u, zoals de kleine Duitser zei dat hij was.
Zie? Zeiden: “Ze zijn onwetend en ongeleerd. Maar zij zijn bij
die Visser geweest, die Timmerman daarginds, Jezus genaamd,
dat zeg ik u, want ze doen dezelfde dingen die Hij doet.”
114 Dat is wat de Heilige Geest is, het is Jezus wonend in
een onwetende visser, een timmerman, of wat ook, onwetende
prediker, wat het ook is. Het is een mens die onwetend wil zijn
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voor de dingen van de wereld en de, Jezus in hem wil laten
komen, de Geest van God, het zegel, de Trooster. Hij geeft niets
om prestige; het enige wat hij wil is God.
115 Toen God het op orde stelde, zei Hij: “Al u Levieten, Ik heb
u eruit geroepen en u priesters gemaakt. En al uw broeders, de
andere, de twaalf stammen en…de andere elf stammen zullen u
een tiende betalen.”

“Wanneer u een…negen schepels appels krijgt, laat er één
schepel vollopen voor de Levieten. Wanneer u uw schapen door
de—de hal hier laat lopen, haal het het tiende schaap eruit. Het
maakt me niet uit of het een kleine is of een grote, een vette of
een magere, dat behoort aan de Levieten.

“Nu Levieten, wanneer u dit allemaal krijgt, dan geeft u ook
tienden aan de Here. U brengt het beweegoffer, het hefoffer, de
verschillende offers. U geeft tienden aan de Here.”
116 Zei: “Mozes, wat uw deel betreft, Ik ben de uwe.” O my! Hij
zei: “Ik ben uw algenoegzaam deel.”

En dat is wat de Heilige Geest vandaag voor de gemeente is.
Zilver en goud heb ik niet, maar ik heb een algenoegzaam deel.
Halleluja! Opleiding, ik kan dit Boek nauwelijks lezen; maar ik
heb een algenoegzaam deel. Dat is goed. Doctorsgraad, ik heb er
geen; PhD of LD titels of niets daarvan.Maar er is één ding dat ik
heb, een algenoegzaam deel. Dat is het deel dat ik wil. Dat is het
deel dat God wil dat u hebt. Werp de rest van deze oude dingen
weg, al het prestige en al het andere, en loop erop af en verkrijg
Gods algenoegzaam deel.
117 Want, wat u van deze aarde hebt verkregen, zult u hier
achterlaten als u weggaat. Maar als u dat algenoegzaam
deel hebt gekregen, zal het u opnemen, zo zeker als. We
sluiten altijd verzekeringen af vandaag de dag om het de
begrafenisondernemer te geven. Laten we Gods algenoegzaam
deel krijgen en de Op-nemer halen in plaats van de begrafenis-
onder-nemer. U weet, beiden werken ze.
118 Nu, laten we eens zien.

…vrijgelaten zijnde, gingen ze naar hun eigen
mensen…
Niet terug naar de priester. Zie, dat toonde dat zij het hadden.

Zij gingen niet weer terug naar dat oude koude, formele zaak,
nee; teruggaan en zeggen: “Kijk nu eens wat ze met ons gedaan
hebben!” Nee, nee. Ze hadden hun eigen groepmensen. Er waren
ermaar ongeveer een dozijn van, maar dat warenmensen genoeg,
een heel klein handjevol mensen.

…vrijgelaten zijnde…
Nadat ze hen hadden geslagen en bedreigd, gezegd hadden:

“Als u ooit weer in Jezus Naam doopt!” Of, o, ik bedoelde het…
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Wel, dat klopt. Zie? “Als u ooit weer in Jezus’ Naam predikt, wat
u ook doet, wij zullen u krijgen!”
119 Zeiden: “Oei, dat is nogal een dreigement. Laten we naar de
rest van de broeders gaan.” O, dat is hoe. In eenheid is kracht. In
eenheid is kracht. Zeiden: “Latenwe naar de rest van de broeders
gaan, en zien wat we kunnen doen.”
120 Nu kwamen ze allen samen en vertelden over verschillende
ervaringen.

…vrijgelaten zijnde, gingen ze naar hun eigen
mensen en vertelden alles wat de overpriesters en de
ouderlingen tot hen gezegd hadden.

En toen zij dat gehoord hadden, hieven zij eensgezind
hun stemmen op tot God…

Nu, luister wat ze zeiden. Let op hem, let op hen, niet
teruggaan en zeggen: “O…” zoiets van, “o Here, het spijt me
zo…” Nee. Zij waren al gered. Ze waren vervuld met de Geest.
Zij hadden eeuwig leven.

…hieven…eensgezind hun stem op…en zeiden:
Here, Gij zijt God…

Amen! Daar hou ik gewoon van, broeder Palmer. Daar hou
ik van.

…Gij zijt God (wij weten dat) Die gemaakt hebt de
hemel en de aarde en de zee, en al wat daarin is.

Die door de mond van Uw knecht David gezegd
hebt:…

121 Nu let op, dat u terug zult komen en zeggen: “Nu, wij zijn
geen…” Nu, dat u daarheen gaat en zegt: “Nou Here, nu wacht
eens even hier. Ze lachen me gewoon zo uit!” Zei Hij niet dat ze
het zouden doen?

“Allen die in Christus Jezus godvruchtig leven, zullen
vervolgingen leiden.”

“Wel weet u, mijn baas zei tegen me als hij ontdekte…”
Zeiden ze niet dat ze dat zouden zeggen? “Wel weet u, ze sleurden
me er onlangs voor het gerecht voor.”
122 Zei Hij niet “dat u voor koningen en heersers gebracht zou
worden voor Mijn Naam. Neem u niet voor wat u zult zeggen,
omdat u het niet bent die spreekt”? Ik zag dat gisteren gebeuren.
“Het is de Heilige Geest Die in u woont; Hij zal het spreken
doen.” Zie, “Hij.” Dat is waar. Goed. “Neem u niet voor wat u
zult zeggen.”

Here, door…Die door de mond van Uw knecht David
gezegd hebt: Waarom hebben de heidenen gewoed, en
hebben de mensen ijdele dingen bedacht?



28 HET GESPROKEN WOORD

De koningen van de aarde zijn opgestaan, en de
oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Here, en tegen
Zijn Christus.
…in waarheid, Here, tegen Uw heilig kind Jezus,

Die Gij gezalfd hebt, zijn zowel Herodes als Pontius
Pilatus met de heidenen, en de volken Israels,…
bijeengekomen,
Om te doen al wat Uw hand en Uw raad tevoren

bepaald heeft dat geschieden zou.
O my! Daar hou ik van. “Here, ze doen gewoon precies

wat U zei dat ze zouden doen.” Wat zei de Bijbel? “In de
laatste dagen zullen er spotters komen, overmoedig, opgeblazen,
meer liefhebbers van genot dan van God; trouweloos, lasteraars,
onmatig, verachters van die wel goed zijn; die een schijn van
godsvrucht hebben, maar…ontkennen.” Zij zijn daar nooit naar
boven gegaan om kracht te ontvangen, “…nadat dit, de Heilige
Geest op u gekomen is.” “Die een vorm van godsvrucht hebben,
maar de kracht ervan ontkennen; keert u van dezulken af.” Dat
is wat de Heilige Geest is. Zie?

…wat bepaald is…dat geschieden zou.
…nu, Here, zie op hun dreigingen, en—en stel uw

dienstknechten in staat dat met alle vrijmoedigheid wij
Uw Woord mogen spreken,
O, daar hou ik van!Haal dat oudewensbeentje eruit en plaats

er een echte ruggengraat in. Nu, kijk hier.
…wij UwWoorden mogen spreken,
Door uw hand uit te strekken om te genezen,…

O broeder! Demonen sterven niet, maar de Heilige Geest ook
niet. Zie?

…Uw hand uit te strekken om te genezen,…dat
tekenen en wonderen geschieden door de Naam van Uw
heilig kind Jezus.
U ziet waarover zij zo’n drukte maken, nietwaar? Zij doen

hetzelfde vandaag, maar het levert helemaal niets op.
En toen zij gebeden hadden, beefde de plaats, waar

zij vergaderd waren; en zij werden allen vervuld met
de Heilige Geest en spraken het Woord van God met
vrijmoedigheid.

123 Oei! My! Ze kregen iets toen ze daar naar boven gingen,
nietwaar? De belofte zei, dat is wat de Heilige Geest is, om
u vrijmoedigheid te geven, om u een troost te geven, u te
verzegelen, u een teken te geven. O my!
124 Luister. O, ik wou dat we gewoon tijd hadden. We zouden
met Filippus naar de Samaritanen kunnen gaan. In Handelingen
8:14; u allen die het opschrijft. Zij hadden een grote vreugde
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ontvangen, zij hadden grote genezingen gehad, maar, zij waren
gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Maar zij zonden
naar Jeruzalem heen om Petrus te halen; hij kwam heen en
legde hen de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.
Handelingen 8:14.
125 De heidenen, er was er een genaamd Cornelius. Hij was een
wonderbare man, betaalde tienden, bouwde synagogen voor de
mensen, respecteerdeGod, vreesdeGod; een goedman, een goede
Presbyteriaan, Methodist, Baptist of zoiets, zie, een hele goede
man. Maar op een dag; God zei: “Hij is een goed man; dus Ik zal
hem gewoon naar een samenkomst sturen. Ik zal mijn prediker
hiermoeten laten komen en hem erover laten vertellen.”Goed.

Dus zag hij een visioen, zei: “Ga heen naar Joppa en u zult
daar iemand vinden genaamd Simon, een leerlooier. En daar is
een Simon Petrus daarbinnen. Laat hem hierheen komen; hij zal
u de weg vertellen, omdat hij iets ontvangen heeft.”
126 En terwijl Petrus daar stond…En Cornelius wilde die
prediker gaan aanbidden. Hij was…Maar Petrus zei: “Sta op.
Ik ben een mens zoals u bent.”

“En terwijl Petrus nog deze woorden sprak,” van hoe ze
teruggingen, in het begin bij…Dezelfde dingen waar ik over
spreek, hoe God beloofde de Heilige Geest uit te storten. “Terwijl
hij deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op hen.” Sjonge!
Ja. Dat is wat de Heilige Geest is, voor wie het is. Zeker. “En zij
werden allen vervuld met de Heilige Geest.”
127 Nu, merk op, in Efeziërs was er een Baptistenbroeder. Hij
was eerst een advocaat geweest, slimme, intelligente man, kende
de wet; groot man, een geleerde. Op een dag begon hij de Bijbel
te lezen en hij zag dat er iemand zou komen met de naam van
de Messias. En toen hij dat deed, wel, hij begon te horen over
deze Jezus en hij zei: “Ik ben overtuigd. En ik belijd openlijk mijn
geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van God.” Hij was een
echte Baptist. Hier komt hij aan: “Ik belijd openlijk dat Jezus
de Christus is.” Hij ging het zo vaak doen dat God hem in de
bediening riep. God zal altijd tot een oprecht hart spreken.
128 En erwas een kleine oude tentenmaker daarmet de naamvan
Aquila en Priscilla, een man en vrouw. Zij waren tentenmakers.
Handelingen het 18e hoofdstuk vertelt u erover. Paulus, zij waren
vrienden van hem. Zij hadden de Heilige Geest ontvangen onder
de handen van Paulus en zijn onderwijzing.

Zij hoorden dat er daar een opwekking was dus gingen
ze erheen. Er waren maar ongeveer tien of twaalf die het
bijwoonden. Dus hij ging erheen om het te zien en hij hoorde deze
prediker prediken, de oprechtheid van zijn hart. Hij zei: “Weet u,
ik geloof dat hij naar deWaarheid zou luisteren.”

Dus nadat de dienst voorbij was, riep hij hem achterom
achter de tent en zei: “Kijk, wij hebben een kleine broeder
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ongeveer zo groot, een kleine haakneuzige Jood, en, maar als hij
komt, zal hij u het Woord van God duidelijk onderwijzen.” Wel,
na een poosje…
129 Paulus zat op diezelfde tijd in de gevangenis. Vreselijke
plaats voor een modernistische prediker, of niet? Maar hij zat
in de gevangenis en de Here had hem daarin. Dus nadat de
aardbeving gekomen was en de gevangenis neerschudde, nam hij
de gevangenbewaarder en zijn huishouden en doopte hen allen in
deNaam van deHere Jezus en vertrok, kwam erheen.

En hij had net een duivel uitgeworpen uit een klein oud
meisje daar dat de toekomst voorspelde. En toen, ze verdienden
er veel geld met haar, dus ontmaskerde hij gewoon hun
zwendelarij, dus toen zetten ze hem ervoor in de gevangenis.
En de Here schudde de gevangenis neer omdat Hij een boel
mensen daar had om de Waarheid te horen. U kunt Gods Woord
niet binden. Er is…Maakt niet uit wat u kunt. U kunt het
gewoon niet.
130 Dus hij kwam daarheen naar waar deze man was. En Aquila
en Priscilla, misschien hadden ze wat boterhammen. En meteen
nadat de boterhammen opgegeten waren, zeiden ze: “We gaan
naar de opwekking.”

Paulus zat daar achterin en hield zijn kleine mantel vast en
luisterde naar deze baptistenprediker die predikte.

Hij zei: “Dat is fijn wat u preekt, maar er is nog wat meer
van.” Zei: “Ik wil u een vraag stellen, dr. Apollos. Hebt u de
Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde?”

“O,” zei hij, “wij wisten niet of er zoiets was. Wat bedoelt u
met ‘de Heilige Geest’? Wij zijn Baptisten.”

Zei: “Hoe weet u dat u Baptist bent?” Zie?

“Nou, wij werden gedoopt. Wij kennen alleen de doop van
Johannes.”

Hij zei: “Hij doopte alleen tot bekering, zeggende ‘om te
geloven in HemDie komt,’ dat is op Jezus Christus.”

En toen hij dit hoorde, werden zij opnieuw gedoopt in de
Naam van Jezus Christus. En Paulus legde zijn handen op hen
en de Heilige Geest kwam op hen en zij spraken in tongen en
profeteerden. Zei: “ieder.”
131 Nu, nu, hoe doen we het? Ik wil u iets vertellen, dan zal ik…
zullen we gaan sluiten, want het is, ik vertelde u dat ik u vroeg
zou laten gaan. U weet wat de Heilige Geest is. Voor het laatste
Schriftgedeelte voor vanavond…Ik heb hier nog een heleboel
staan, maar we zullen dat moeten overslaan. Laten we opslaan
in I Korintiërs 12. En dan, we zullen dit lezen en dan zullen we—
zullenwe sluiten. Goed. I Korintiërs het 12e hoofdstuk.
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Hoeveel geloven de onderwijzing van Paulus? Zeker! Hij zei
in Galaten 1:8: “Als een Engel u iets afwijkend onderwees, laat
hem vervloekt zijn,” laat staan een prediker. “Als een Engel
van de hemel neerdaalde en iets afwijkend onderwees, laat hem
vervloekt zijn.” Zie, heb er niets mee te maken.
132 Nu, kijk naar dit, I Korintiërs 12. Hoe—hoevelen weten dat
we in Christus moeten zijn om in de opstanding te gaan, omdat
het Zijn Lichaam is dat God beloofde te zullen opwekken?
Er is geen andere weg. Er is geen andere weg, als u buiten
Christus bent.

U mag misschien hiernaar terugkijken en in Hem geloven en
zeggen: “Zeker geloof ik Hem. Hij is de Zoon van God.” Goed,
mijn broeder, ik ben bereid om u de hand te schudden wanneer u
dat zegt. “Ik geloof in Hem. Ik zal Hem belijden als mijn Redder.”
Dat is goed, maar u bent nog steeds niet ín Hem. “Ik zal de
prediker de handen schudden. Ik zal mijn zonden belijden.” Dat
is nog steeds niet ín Hem.
133 Nu kijk, zie wat Paulus zei, hoe u in Christus komt. Hoe zult
u herkend worden als de besnijdenis? Abraham, ze gaven een
teken. Luister naar dit, nu, I Korintiërs 12e hoofdstuk en laten
we beginnen bij het 12e vers.

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en
al de leden van die ene lichaam, hoewel zij vele zijn, één
lichaam zijn, zo is het ook met Christus. (Niet verdeeld.
“Eén!”)
Luister. “Want door één kerk”? Hoeveel volgen me bij het

lezen? “Door één handdruk”? “Door één water”? Nee. Dan is er
iemand fout.

“Door één Geest!” Staat er een hoofdletter? Dan is het
“Heilige Geest.” Zie?

…door één Geest zijn wij allen tot één lichaam
gedoopt; hetzij dat wij Joden of heidenen zijn, hetzij dat
wij slaven of vrijen zijn; en zijn allen gemaakt om te
drinken tot één Geest.

134 Het Lichaam van Christus is één Geest, waar elk lid
van Pinksteren af aan tot op deze tijd van dezelfde nieuwe
Wijn drinkt, dezelfde Heilige Geest, Die dezelfde resultaten
voortbrengt. Hoe doen we het? “Door één Geest.”

Het is Gods open deur, de Heilige Geest. Wat is het? Het is
Gods open deur. Het is een teken. Het is een zegel. Het is een
Trooster. Het is een Voorspraak. Het is een verzekerdheid. Het is
rust. Het is vrede. Het is goedheid. Het is genezing. Het is leven.
Het is—het is Gods open deur tot al deze dingen. Het is Gods open
deur tot Christus, en die…

God bewees dat Hij Jezus van de doden heeft opgewekt en
zij die dood zijn in Christus zal God met Zich meebrengen bij de
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opstanding. “Bedroef niet de Heilige Geest waardoor u verzegeld
bent in Christus tot de dag van uw verlossing.” Oei! Hoeveel
geloven het?
135 Wat is Christus? Wat is de Heilige Geest? Het is niet iets waar
de mensen om lachen. Het is iets waar de mensen om lachen;
maar niet voor de gelovige.

Voor de ongelovige! Ik wou dat ik een lange twee of drie
weken had; ik zou morgenavond willen nemen en u vertellen wat
het voor de ongelovige is. Laat me het heel eventjes doornemen.
Het is een voorwerp van bespotting. Het is een valstrik. Het is
een struikelblok. Het is de dood. Het is eeuwige scheiding van
God. Ik kan gewoon de dingen niet indenken wat het voor de
ongelovige is!
136 Bedenk eens, dezelfde regen waar de ongelovige de spot mee
dreef, was dezelfde regen die Noach en zijn familie redde. Zie?
Dezelfde Geest, Heilige Geest, waar de mensen gekheid over
maken en zeggen dat het “gek is, en een stelletje gekken, dat het
krankzinnigheid is,” is hetzelfde wat de gemeente zal opnemen
en weg zal voeren in de laatste dagen, wat oordeel zal brengen
over de ongelovige. Jazeker. Dat is wat deHeiligeGeest is.
137 Gezegend zijn zij…Mag ik dit zeggen in de oprechtheid van
mijn hart. Gezegend zijn zij die ernaar hongeren en dorsten, want
zij zullen gevuld worden.
138 Morgenavond zullen we erover gaan spreken hoe, wat het
doet als het komt.
139 Nu, hoevelen hier zouden graag de Heilige Geest willen
ontvangen en willen dat er iemand voor u bidt, dat u het Licht
zult zien?

U weet “wat het is.”
Nu,morgenavond zullenwe gaan nemen “wat het doet.”

140 En dan de volgende avond is “hoe het te ontvangen.”
Dan zullen we ze hier naar binnen gaan roepen, mensen hier
geïnstrueerd hebben en regelrecht in de kamers gaan en daar
blijven, al duurt het helemaal tot deKerst, ja, tot deHeiligeGeest
komt. We zullen het gaan benaderen vanuit een gezond Bijbels
fundament. We zullen het gaan benaderen en het precies krijgen
zoals God het beloofde en het in het begin viel. Dat is de manier
waarop we hier zijn om het te doen. Ik…Het maakt niet uit wat
wat dan ook zegt, we zijn…

Het Woord van God is…heeft de voorrang, in mijn hart.
Jazeker. En ik wil wat God voor mij heeft. Als er iets meer is,
open de hemel, Here, omdat mijn—mijn hart ervoor openstaat.
Jazeker.
141 Hoevelen willen het? Nu, steek uw hand op, zeg: “Bid voor
mij.” Nu, terwijl u met uw handen omhoog blijft.
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Hemelse Vader, we hebben een lange tijd onderwezen. Maar
Uw Geest is hier. Er zijn handen die nu in de lucht zijn. En ze
weten wat het is, ze weten wat de Heilige Geest betekent. Ik bid,
God, dat voordat deze samenkomst zal eindigen, dat elke hand
hierbinnen opgestoken zal zijn, dat zij het hebben ontvangen. Sta
het toe, Here.
142 Wij bidden voor hen. Wij vragen U om hen te zegenen en hen
het verlangen van hun hart te geven. Kijk naar hun handen, Here.
Zij houden van U. Zij willen het. Zij weten dat ze niet kunnen
gaan er…Morgenavond, als U me wilt helpen, Here, kunnen
we het bewijzen in de Schrift dat ze nooit de opname er zonder
zullen halen. Dus bid ik, Vader, dat U hen honger en dorst zult
geven zodat zij gevuld kunnen worden. Ik leg ze nu aan U voor,
Vader, en sta deze zegeningen toe terwijl wij het vragen in Jezus’
Naam. Amen.

Ik min Hem, ik min Hem
Omdat Hij mij eerst liefhad
En betaalde mijn redding
Op Golgotha’s hout.

143 Ik wil dit zeggen voor we opnieuw zingen. Ik wil met
een hoop predikers hier in de kamer ontmoeten, vrijdagavond,
voordat de dienst begint, zie, vrijdagavond. Ik…

Ziet u wat ik probeer te doen? Om u te tonen wat het is,
hoe het te benaderen, en wat te respecteren; dan komt u niet
blindelings, ergens tegenaan slaand. Dat is de reden dat ik het
nooit vanavond vroeg. Ik wil dat u weet wat het is. Het is een
belofte. Het is een zegel. Het is de Trooster. Het is enzovoort.

Dan,morgenavond, en de volgende avond, dan zullenwe dan,
van dan aan beginnen totdat het komt. Het maakt niet uit hoe
lang het duurt; we blijven totdat. Reinig uw hart. Hij zal het nooit
in een onrein hart storten. Maak u in orde, wees gereed, en Hij
zal het toestaan.

Ik min Hem, ik min Hem
Laten we onze handen nu opheffen.

Omdat Hij mij eerst liefhad
En betaalde mijn redding
Op Golgotha’s hout.

De voorganger heeft net gezegd, en we zijn het ermee eens,
dat we morgenavond om zeven uur zullen beginnen in plaats van
half acht. En dat zal mij u om half negen laten gaan in plaats
van half tien. Om half acht…Om zeven uur morgenavond zal
de zangdienst beginnen. Ik zal met mijn boodschap beginnen om
half acht.

Ik min Hem,
Latenwe onze zakdoeken pakken en naarHemwuiven.
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Ik min Hem
Verbreek nu gewoon de formele gang!

Omdat Hij mij eerst liefhad
En betaalde mijn redding
Op Golgotha’s hout.

Goed, uw voorganger nu, broeder Neville. 
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