
HET TEKEN VAN DE MESSIAS

 Latenwij even een ogenblik onze hoofden buigen.

Dierbare God, wanneer wij dat lied horen: “Jezus is nabij
en alle dingen zijn mogelijk,” worden onze harten ontroerd om te
weten dat dat meer is dan een lied. Het is de Waarheid. U bent
hier. Heer, ik geloof dat U nu net ook achter de tabernakel was;
die kleine moeder die die kleine baby hield, kletsnat, in de regen;
en die jonge man die het uitriep voor zijn geliefde, helemaal
daarginds in het ziekenhuis, stervend. Hoor onze gebeden, Heer.
Er zijn mensen die de hele dag in deze kerk hebben gezeten,
sinds zes uur deze ochtend. Ze wachten om U te zien, Heer.
Ze hebben ons horen spreken vandaag dat U opgestaan bent
uit de dood. En U bent dezelfde Jezus Die vanavond nog steeds
leeft, na negentienhonderd jaar. U bent nog steeds Jezus. En wij
bidden, God, dat U iedere zieke zult genezen die in Goddelijke
Tegenwoordigheid is. Moge er geen zwakke persoon in ons
midden zijn wanneer deze dienst gedaan is. Toon ons gewoon,
Heer, dat U hier bent.
2 Wij denken aan twee mannen op die Paasmorgen, die
ontmoedigd waren. Ongetwijfeld zijn velen hier vanavond
ontmoedigd, ziek en kunnen niet gezond worden, de dokters
hebben hen opgegeven. En terwijl ze op hun weg gingen was er
een VreemdelingDie daarheenwandelde enmet hen sprak, sprak
over de Schriften, de rest van de dag. En ’s avonds, toen Hij hen
in de kamer had gekregen en de deur had gesloten, deed Hij iets.
Hij deed het net op de wijze dat Hij het deed voor de kruisiging,
en zij wisten dat dat de opgestane Heer was. Hij verdween uit
hun zicht. Ze liepen snel terug om het anderen te vertellen: “Hij
is opgestaan uit de dood.”
3 God, wij bidden dat Hij vanavond in ons midden zal
komen en de dingen doen die Hij deed voor Zijn kruisiging.
Negentienhonderd jaar is niets voor Hem; Hij is Eeuwig. En
mogen velen hier vanavond zich snel naar huis haasten, om hun
vrouw, hun man, hun geliefden, hun buur te vertellen: “Hij leeft!
Hij verscheen aan mij vanavond! Hij genas mijn ziekte! Ik zal
nu gezond worden.” Sta dit toe, Vader. Wij vragen het in Jezus’
Naam. Amen. (U mag gaan zitten.)
4 Het spijt mij dat ik hees ben geworden, maar ik ben gewoon
zo bezig geweestmet spreken, dopen; heb de griep gehad, ommee
te beginnen, sinds ik terugkwam van daar in Florida en ginder
op de eilanden. Ik moet nu morgenochtend vertrekken, naar
Californië, voor bijna een hele maand samenkomsten. Dus heb
ik Broeder Neville gevraagd of hij vanavond voor mij zou willen
spreken, en ik ben zeker dat jullie een wonderbare boodschap
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hebben gehoord. Wij hebben genoten van de dienst vanochtend
van Broeder Neville. En wij vertrouwen erop dat God verder met
hem zal zijn enmet deze kerk, terwijl hij hier als herderwerkt.
5 Nu, ik heb net Billy daar buiten ontmoet, en hij heeft mij even
aan de zijde aangeraakt, en hij zei: “Papa, de mensen staan hier
en enigen van hen zijn hier de hele dag geweest.”
6 Ik zei: “Wel, ik ben blij dat onze diensten bijna ten einde zijn,
zodat jullie niet hoeven staan.” En het regent. En toen ik binnen
in het gebouw kwam, stapte een stelletje daar uit de auto, met
een kleine zieke baby, die kletsnat was. Zij kon zelfs niet door de
deuren naar binnen. Maar zo zeker als ik hier sta heeft God die
baby die daarbuiten stond genezen. Hmm-hmm. Hoe Hij gebed
beantwoordt!
7 En nu, nadat wij vandaag hebben gepredikt, en vanochtend
heb ik over vijf onderwerpen gepredikt: Levend, Stervend,
Begraven, Opgestaan, Komend.

Levend hadHij mij lief. Stervend redde Hij mij.
Begraven, droeg Hij mijn zonden ver weg.
Opgestaan, rechtvaardigde Hij mij, vrij voor
altijd.

Op een dag zal Hij komen, o glorieuze dag!
Wij zitten en kijken ernaar uit vanavond, wachten op Zijn

verschijning.
8 Waarom zittenwij hier opeengepakt?Waaromkomenmensen
om het Evangelie te horen? Toch is het in zijn eenvoud de grootste
aantrekkingskracht die de wereld ooit heeft gehad. Jezus zei:
“Als Ik verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.” Nu, de zaak
is, is deze godsdienst waarover wij spreken, is het echt? Is het
de Waarheid? Als het de Waarheid ís, dan kunnen wij elk Woord
geloven dat de Bijbel zei. Als het niet de Waarheid is, behoren
wij er niets mee te maken hebben, behoren wij gewoon verder
in onze zonden te gaan; eten, drinken, want morgen sterven wij.
Maar ik ben zo dankbaar te weten dat Dit waarover wij spreken
de Waarheid is! En het is de enige godsdienst in de wereld…
Alhoewel op nummer vier, toch is het de enige godsdienst in
de wereld waarvan de Stichter kon sterven en weer opstaan, en
vanavond leeft.
9 Ik zag in de krant, hier onlangs in de stadskrant, waar ze
een man hadden, een Boeddha, die was opgestaan. Velen onder
u hebben dat in de krant gezien. Ze hadden een man die een
kleine Boeddha is, die dingen doet net als Boeddha het deed;
hij voerde natuurlijk geen wonderen uit, maar zijn leer en alles
was net zoals Boeddha. Als Boeddha een man op het veld heeft,
een valse; God heeft de Heilige Geest op het veld, de echte Geest
van God.
10 Nu, wij hebben over deze wonderbare dingen gesproken,
maar zal het werken? Zal de Heilige…Zal de Heilige Geest een
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man zijn zonden vergeven? Zal Hij zijn ziekte genezen? Zeker zal
Hij dat. Hij is God voor immermeer. Nu, als wij zouden…Als
Jezus in ons midden zal komen, en Zichzelf zal bewijzen, dat Hij
leeft, hier vanavond in ons midden, zou het moeten bewerken dat
ieder van ons elke belofte gelooft die Hij in de Bijbel heeft.
11 Is er iemand hier die nooit eerder in één van mijn
samenkomsten is geweest? Laat ons uw handen zien, die nooit
eerder in de samenkomst is geweest. Kijk maar, bijna de helft
van het gehoor!
12 Ik ben geen genezer. Ik geloof niet—geloof niet dat er eenman
is die een genezer is. Jezus Christus is de Geneesheer.
13 EnHij zei, toen Hij hier op aarde was, dat God de Geneesheer
was. Nu, toen Hij hier op aarde was, beweerde Hij niet een
Geneesheer te zijn, maar Hij toonde aan de mensen Zijn
Messiaanse teken, en dat Messiaanse teken was om het geheim
van hun hart te kennen. Hoevelenweten dat dat waar is?
14 Toen Hij Petrus vertelde, toen hij voor Hem kwam, wat zijn
naam was, wat zijn vaders naam was; Petrus geloofde zodanig,
met zulk een geloof, dat Jezus hem later de sleutels van het
Koninkrijk gaf en hem over de Gemeente plaatste.
15 Toen Filippus Nathanaël onder de boom vond en hem
vertelde: “Kom en zie Wie ik heb gevonden, Jezus van Nazareth,
de zoon van Jozef.”
16 En die standvastige religieuze mens zei: “Kan uit Nazareth
iets goeds komen?”
17 Hij gaf hem het beste antwoord die een man zou kunnen
geven. Hij zei: “Kom en zie. Bekritiseer het niet gewoon. Kom,
kijk zelf.”
18 En zodra Filippus met Nathanaël aankwam, zei Jezus tot
hem: “Zie een Israëliet, in wie er geen bedrog is!”

Hij zei: “Wanneer hebt Umij gekend, Rabbi?”
Hij zei: “Voordat Filippus u riep, zag Ik u onder de boom.”
Hij zei: “U bent de Zoon vanGod, deKoning van Israël.”

19 Hij vertelde de vrouw bij de bron wat er in haar hart
was. Deze dingen bewezen dat Hij de Messias was. En als die
Messias vandaag opgestaan is uit de dood, en de verzoening
heeft gemaakt, en onze ziekte heeft genezen en onze zonden heeft
vergeven, dan was het enige dat Hij kon doen hetzelfde teken
opnieuw te tonen, dat Hij nog steeds leeft om iedere belofte die
Hij deed terdege te houden. Is dat waar? Laat ons dat nu geloven,
terwijl wij bidden.
20 Heer, de mensen zijn aan het wachten. Eén Woord van U
zal meer zijn dan Broeder Neville of ik in vele mensenlevens
zouden kunnen zeggen. Slechts één woord. Nu, er is de helft
van dit gehoor die nooit eerder de samenkomsten heeft gezien.
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Heer God, Schepper van Hemelen en aarde, zend de Kracht van
Jezus Christus in deze zaal, de Opgestane, de Heilige Geest Die
neerkwam op Pinksteren, enmoge Hij zodanig demensen zalven.
Moge ik in staat zijn, zelfsmet deze heesheid, mezelf zo volkomen
aan Zijn Geest over te geven, dat Hij door deze gebroken stem die
ik Hem aanbied zou kunnen spreken, zou kunnen kijken door
deze ogen die ik Hem aanbied, om visioenen en dingen te tonen
die de mensen zouden doen zien dat Hij uit de dood is opgestaan.
En wanneer deze mensen dat zien, moge het hele gehoor elke
belofte omhelzen die Hij deed. Als zij gezondigd hebben, mogen
ze Hem omhelzen voor vergeving. Als ze ziekte hebben, mogen zij
weten dat wij door Zijn striemen genezen zijn. Sta het toe, Heer.
Wij vragen het in Jezus’ Naam. Amen.
21 Nu is de grote krachtmeting. Hier, voor twee- of driehonderd
mensen, is het eenvoudig. Wanneer u voor vijfhonderdduizend
staat, een half miljoen, gebeuren dezelfde dingen. Hij is God. Nu,
hoevelen hier zijn ziek en willen dat er voor u gebeden wordt,
steek uw handen omhoog. Zie, ongeveer de helft onder u, of meer.
Ik kan ze niet allen hier naar voren brengen. Ik denk…Ik zal het
Billy opnieuw moeten vragen. (Vraag hem of hij gebedskaarten
heeft uitgedeeld. Nu, heeft—heeft hij het gedaan?) [Iemand zegt:
“Ja.”—Red.] In orde. In orde.
22 Afgelopen zondag of de laatste keer dat ik hier was, hadden
ze geen gebedskaarten uitgedeeld, en ik vroeg gewoon: “Hoeveel
mensen hier zijn nooit eerder in de samenkomst geweest?” Velen
hadden hun handen omhoog gestoken, dat ze nooit eerder in
de samenkomst waren geweest. Terwijl ze stonden, met hun
handen omhoog, ging de Heilige Geest door en vertelde hen wie
ze waren en wat hun ziekten waren, en wat er gebeurd was; en
heeft de mensen zo volkomen genezen, tot tumors en van die
dingen verdwenen, zodat operaties niet meer moesten worden
uitgevoerd. Hoevelen waren hier om dat te zien, slechts enkele
weken geleden?
23 Als hij gebedskaarten heeft uitgedeeld, dan zullen wij
oproepen. Dat geeft lokale mensen, en niet-lokale mensen;
mensen die in de samenkomst zijn geweest, mensen die er niet
zijn geweest; om in de gebedsrij te komen. Wij kunnen ze niet
allen hier tegelijkertijd naar voren brengen. Wij zullen hen
gewoon zo stil mogelijk naar voren brengen.
24 En ik wil dat u eerlijk bent met God. Wees eerlijk met uzelf.
En als Jezus Christus in ons midden zal komen en uitvoeren en
precies doen zoals Hij het deed toen Hij hier op aarde was en in
Galilea wandelde, behoort u Hem te accepteren voor wat u ook
maar nodig heeft. U hoeft niet hier op het podium te zijn. Hij ziet
geloof aan. Er zullen een aantal mensen hier zijn, die daarginds
in het gehoor ziek zijn, die zelfs geen gebedskaart hebben, die
zullen hoe dan ook genezenworden.Hoevelen zijn ziek en hebben
geen gebedskaart? Steek uwhanden omhoog.Wel, er zijn dan niet
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zo veel gebedskaarten uitgedeeld, ziet u. In orde, geloven jullie
maar gewoon. Kijk gewoon hiernaartoe.
25 Laat mij u tonen wat Jezus deed toen Hij hier op aarde was.
Er was een vrouw, op een keer, die naar Hem kwam. En zij kon
niet in de menigte komen. Zij had geen gebedskaart, maar zij
raakte de zoom van Zijn kleed aan, want zij zei in haar hart:
“Ik weet dat die Man de Waarheid vertelt. Als ik Zijn kleed kan
aanraken, zal ik gezond worden.” En zij raakte Zijn kleed aan,
gingweg in het gehoor, waarschijnlijk vele keren groter dan dit.

Jezus keerde Zich om en zei: “Wie heeftMij aangeraakt?”
26 Petrus heeft Hem zelfs berispt en zei: “Waarom zou U zoiets
vragen, wanneer allen U proberen aan te raken?”

Hij zei: “Maar Ik bemerk dat Ik zwak geworden ben.”
27 Visioenen veroorzaken zwakheid. U kunt niet te ver in hen
gaan. En Hij zei, keek rond over het gehoor tot Hij de vrouw
vond, en vertelde haar dat zij een bloedvloeiing had gehad en
haar geloof haar gezond had gemaakt.
28 Hoevelen weten dat? De Bijbel zei dat “Jezus Christus
vandaag de Hogepriester is Die kan worden aangeraakt door
het voelen van onze zwakheden.” Is dat juist? Wel, als Hij de
Hogepriester was Die kon worden aangeraakt door het voelen
van onze zwakheden, zou Hij dan niet precies handelen zoals Hij
toen deed, alsHij Dezelfde is gisteren, vandaag, en voor immer?
29 Jullie dan die geen gebedskaart hebben, kijk hiernaartoe en
zeg in uw hart: “Heer, ik geloof met heel mijn hart, en ik geloof
datUmij zult genezen. En laatmij Uwkleed aanraken. En spreek
door Broeder Branham en vertel het hem, net zoals U het bij de
vrouw deed, en ik zal U geloven.” Wilt u zo eerlijk zijn en God
met heel uw hart geloven?
30 Billy Paul zei, zei enkeleminuten geleden, toen hij hier stond,
dat jullie een liefdesoffer voor mij genomen hebben. Ik wilde niet
dat dit zou gebeuren. Dat was…Maar dank u, hoe dan ook. Ik
heb het nu nodig op mijn reis naar Californië. Ik zal het aan het
Evangelie besteden.
31 Die kleine offers die u mij geeft, weet u wat ermee gebeurt?
Ik ging enkele weken geleden naar Puerto Rico en Jamaica, waar
zij op negen avonden veertigduizend bekeerlingen registreerden.
Wat deed het? Uw tienden. Toen ik vertrok stond de burgemeester
van de…de rechter van het eiland op, hij zei: “Wij hebben
evangelisten die hiernaartoe komen en grote offers opnemen en
veel geld kosten. Maar,” zei, “toen Broeder Branham kwam, heeft
hij zelfs geen cent geld gevraagd, heeft ons nooit gevraagd om
zijn hotelrekening te betalen. En hij betaalde zijn eigen reis heen
en weer.” Wat deed het? Uw geld. Ik wil er zeker van zijn dat
ik het op de juiste wijze uitgeef. Zodat bij het Oordeelsgericht,
wanneer ik voor u en God sta, er rekenschap voor moet geven,
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dat het juist werd gedaan. Ik heb het zelf genomen, zo lang ik
in staat ben om te gaan, om het zo goed te doen als ik kan voor
Zijn glorie.
32 Nu, wij kunnen niet al de gebedskaarten tegelijkertijd naar
voren brengen, ik zal hen dus gewoon enkele per keer naar voren
laten komen.
33 Wie heeft gebedskaart nummer één?Wilt u uw hand opsteken
als u kunt opstaan? Helemaal achteraan, het is een gekleurde
dame. Kom gewoon hier langs deze weg, dame. Maak uw weg en
kom hier aan de zijde van het podium. Wie heeft nu gebedskaart
nummer twee? Als u kunt opstaan, steek uw hand omhoog,
gebedskaart nummer twee. Een blanke dame hier. In orde, dame,
komt u maar meteen en volg deze gekleurde dame hiernaartoe,
naar hier. Laat hen nu daar langs gaan, Doc, zodra dit hier
vol raakt.
34 Gebedskaart nummer drie, zou u uw hand omhoog willen
steken, als u dat kunt. De meneer, helemaal hierheen, meneer.
Nummer vier, zou u uw hand omhoog willen steken. In orde,
dame, helemaal hier. Nummer vijf, zou u uw hand omhoog willen
steken? Deze jonge kerel hier. Tot nu toe is ieder van hen een
vreemde voor mij. Nummer zes, zou u uw hand omhoog willen
steken, nummer zes. Heb ik nummer vijf geroepen, nummer vijf?
En nummer zes, ook een vreemde voor mij. Nummer zeven, zou u
uw hand willen opsteken. Steek uw hand omhoog, wie nummer
zeven heeft. In orde, ik geloof dat ik die man ken. Ik—ik geloof
dat ik hem ken. Nummer acht, zou u uw hand omhoog willen
steken als u dat kunt. Een dame hier. In orde, nummer negen. In
orde, dame. Nummer tien. In orde, nummer tien, de dame.
35 Er is ergens een vergissing. Welk nummer heeft deze man
hier? Zou iemand willen kijken, iemand van u zaalwachters,
kom hier om te kijken. [Iemand zegt: “Hij is vierentachtig.”—
Red.] Vierentachtig. Het is nummer tien dat ik toen riep, dank
u, nummer tien. Maar wij zullen hoe dan ook bij u komen. Dat is
in orde. Kijk, ik weet nu wat uw nummer is. Het is vierentachtig,
nietwaar, zei u niet vierentachtig of zoiets? In orde, wacht even
daar. Geloof gewoon. Ik zeg het u, als u die kaart, gebedskaart
niet gebruikt, kijk dan deze richting uit en geloof God, en zie of
God gebed voor u zal beantwoorden. In orde.
36 Nummer, was dat tien? Elf. In orde, twaalf. Nu, als u niet
kan opstaan, laat gewoon…Nummer twaalf. Dertien, nummer
dertien, helemaal van achter. Veertien, nummer veertien,
helemaal achteraan. Nummer vijftien.
37 Ze worden overal uitgedeeld. De jongemannen die ze
uitdelen zeggen gewoon: “Wie wil een gebedskaart? Steek uw
handen op.” Ze nemen die en mengen ze helemaal door elkaar,
niemand weet wie welke krijgt. En ze delen ze gewoon uit op
die wijze.
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38 Nummer veertien. Nummer vijftien, wie heeft gebedskaart
vijftien, nummer vijftien? Nummer zestien, helemaal achter
achteraan. Nummer zeventien. Nu, als nummer zestien in
het gebouw is of in de gang staat, begeeft u zich terug
hiernaartoe. Nummer…Het spijt mij, ik heb uw hand daarvoor
niet gezien, zuster. U bent zestien? Goed…[De zuster zegt:
“Zeventien.”—Red.] Zeventien. Achttien, negentien, nummer
negentien. Twintig, nummer twintig, de man hier. In orde.
In orde.
39 Nu, ik geloof dat we helemaal tot in het gangpad beginnen
te komen nu, daarom zullen we…[Iemand zegt: “Dat is
voldoende.”—Red.] Wat zegt u? [“Dat is voldoende.”] Dat is
voorlopig voldoende. In orde. Wel, kijk hiernaartoe en geloof.
In orde.

Eens kijken, of de pianist, zachtjes en rustig,Geloven Alleen,
gewoon heel zachtjes.
40 De meeste mensen in het gangpad hier zijn vreemden voor
mij. Ik ken u niet. Nu, er zijn enigen hier aanwezig die nog
steeds gebedskaarten hebben, sommigen hebben misschien geen
gebedskaarten. Misschien kunnen wij binnen enkele minuten
nog anderen in de gebedsrij roepen, zodra wij dit gangpad op
orde krijgen.
41 Ik geloof dat die meneer hier, Doc, die van daar achteraan
kwam, die geroepen werd, zestien of zeven-…zestien. Goed,
kom er daar bij en neem uw positie in, meneer.
42 Nu, als u niet geroepen wordt, heeft dat er niets mee te
maken, zie, kijk gewoon en geloof.
43 [Iemand zegt: “Er ontbreekt nog steeds vijftien, ook.”—
Red.] Nummer vijftien ontbreekt. Misschien kan de persoon
niet opstaan. Als u niet kunt opstaan…Iemand bekijke de
gebedskaart van de andere, misschien is hij doof en kan hij niet
horen. Als ze hier zijn, vijftien, bent u welkom om uw plaats in
de rij in te nemen. Als ze buiten gestapt zijn en binnen enkele
minuten terug zullen zijn, zet hen dan in de rij zodra hun nummer
wordt geroepen.
44 Wanneer wij aan het einde van de rij hier komen, zullen
wij nog meer erbij roepen, als de Heilige Geest het gebouw, de
mensen niet lijkt te zalven, opdat ze genezen kunnenworden.
45 Nu, het is nu een cruciaal moment, nu is het de tijd waar ik
of de Waarheid heb verteld of een leugen heb verteld. Nu is het
de tijd waar wordt bewezen dat Jezus Christus uit de dood is
opgestaan, of Hij is niet uit de dood opgestaan. Nu is het de tijd
dat Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig, of Hij is
niet Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Nu moet Hij het
bewijzen dat Hij de Geneesheer is, of Hij is niet de Geneesheer.
En als iemand mijn plaats zou willen innemen om voor de zieken
te bidden, bent uwelkom ommijn plaats te komen innemen.
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46 Hoevelen onder u in de gebedsrij hier, terwijl u hier kijkt, die
nu in de gebedsrij zijn, kennen mij niet, en u weet dat ik u niet
ken of niets over u weet, steek uw handen omhoog.
47 Van het gehoor, die weten dat ik niets over u weet, steek uw
hand omhoog (maar u bent ziek) van in het gehoor. Zie, daar
hebt u het.
48 Nu, wat zal God doen? Daar is de Schriftgedeelte, de Geest
van God is hier, zal het werken nu? Als ik mezelf aan de Heilige
Geest kan onderwerpen, zal het werken. En het zal niet voor mij
werken tenzij u uzelf aan de Heilige Geest onderwerpt, “Want
vele machtige werken kon Jezus in Zijn Eigen vaderland niet
doen, vanwege hun ongeloof.”
49 Nu, gelooft u met geheel uw hart, weest zo eerbiedig als u
maar kunt. Sta stil, kijk. Als de Heilige Geest iets doet, verheug
u dan, geloof dan.
50 Nu, Heer, alles dat wij hebben, alles dat wij zijn…Ze hebben
gestaan tot ze krampen in hun benen kregen, ze hebben gezeten
tot ze bijna op het punt staan om flauw te vallen. Nu, Heer, laat
het bekend zijn dat Gij God zijt. En ik heb dit gehoor samen
geroepen op Uw bevel. En ik sta hier, niet om gezien te worden,
of niet om te proberen mij groot te gedragen of om iets anders te
doen, maar het is omdat het een opdracht is die mij werd gegeven
door een Engel, en door Uw Woord bevestigd. Laat het bekend
zijn vanavond dat U Jezus Christus bent, de Zoon van God, Die
opstond uit de dood; en U leeft in Uw Gemeente, in Uw volk, om
dezelfde bediening te volvoeren en uit te voeren die U had toen U
hier was in het lichaam van vlees. Sta het toe, Heer. En wij zullen
U prijzen, in Jezus Christus’ Naam. Amen.
51 Nu, waar is Billy Paul, is hij in het gebouw? Is hij vertrokken?
Of, iemand behoort hier te komen om deze gebedskaarten op te
nemen, zie. Kom, Broeder…?…De vrouw heeft de gebedskaart
in haar hand. Geeft u het gewoon aan hem, zie.

Wees nu heel eerbiedig.
52 Nu, deze dame hier, zover ik het weet, is een totale
vreemdeling voor mij. En hier is een perfecte beeld van de
Schrift, tweemensen en twee verschillende nationaliteiten.
53 Jezus kwam bij een bron op een keer, in Johannes 4, en
ontmoette een vrouw uit Samaria. En Hij sprak een poosje tot
haar, totdat Hij ontdekte wat haar probleemwas. En Hij vertelde
haar haar probleem. En toen Hij dat deed, herkende ze dat
dat de Messias was. Hoevelen weten dat? Herinnert u zich hun
conversatie? Hij zei: “Vrouw, geef Mij te drinken.” Wat deed Hij?
Haar geest contacteren.
54 En zij zei: “De bron is diep, en U heeft niets om mee te
putten. Het is niet gebruikelijk voor U om, een Jood, om zoiets
aan Samaritanen te vragen.”
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55 Hij zei: “Maar als u zou weten tot Wie u spreekt, zou u Mij
om water vragen.”
56 En zo ging het gesprek verder tot Hij ontdekte wat haar
probleem was. Hoevelen weten wat haar probleem was? Zij
leefde in overspel. Hij zei dus: “Ga uwman halen en komhier.”

Zij zei: “Ik heb geen man.”
57 Zei: “Dat is juist. U hebt er vijf gehad, en degene waarmee u
nu leeft is uw man niet.”
58 Nu, luister naarwat zij zei. Zij zei: “Heer, ik bemerk datU een
Profeet bent.Wij weten dat wanneer deMessias komt, dat Hij ons
deze dingen zal vertellen. De Messias, het teken van de Messias,
Hij zal dit doen wanneer Hij komt; want Hij was de God-Profeet,
de Profeet waarover Mozes had gesproken.” Zei: “Wij weten dat
deMessias dit zal doenwanneerHij komt,maarWie bentU?”

Hij zei: “Ik ben Hij Die tot u spreekt.”
59 En zij liep de stad binnen en vertelde het de mensen: “Kom,
zie een Man Die mij de dingen verteld heeft die ik heb gedaan. Is
deze niet de Messias?”
60 En hier staat een Ethiopische vrouw tegenover een Anglo-
Saksische man, eerste keer dat ze elkaar in het leven ontmoeten;
wat wij een kleurling vrouw noemen, blankeman. Toen die vraag
daar werd gesteld, wat afscheiding betreft, voor Jezus, liet Hij
het hun heel snel weten: er is geen verschil tussen de kleuren
van de mensen. Wij komen allen uit één boom, Adam en Eva.
Precies. De landen waarin wij hebben gewoond, het heeft onze
kleur veranderd; had niets ermee te maken. God stierf voor alle
schepsels: de blanke man, de zwarte man, de gele man, de bruine
man, de rodeman, en allen. Ze zijn allen schepsels vanGod.
61 Maar de dame staat hier voor iets. Misschien is zij een
gelovige, misschien is zij het niet. Misschien is zij een zondares.
Misschien is zij een heilige. Misschien is zij ziek, misschien is zij
het niet. Zij heeft misschien een behoefte; financiële problemen.
Zij staat hier misschien voor iemand anders. Ik weet het niet.
Ik heb haar nog nooit gezien, en ik heb helemaal geen idee
of niets waarom zij hier is. En de dame weet dat. Is dat juist,
dame? [De zuster zegt: “Ja meneer.”—Red.] Als dat juist is,
steek uw hand omhoog zodat de mensen het kunnen zien. Steek
gewoon uw hand omhoog zodat de mensen…Steek gewoon uw
hand omhoog. Dit is onze eerste ontmoeting. Nu, als de Heer
Jezus wil…
62 Als zij ziek is zou ik haar niet kunnen genezen, evenmin als
dat ik u zou kunnen genezen. Maar als—als Jezus hier is, zou Hij
haar niet kunnen genezen, want Hij heeft het reeds gedaan toen
Hij op Golgotha stierf. Maar Hij kan iets doen om te bewijzen
dat Hij nog steeds dezelfde Jezus is, en zou zij het geloven, zou
zij genezen worden. En in hetzelfde moment dat zij genezen zou
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worden, zou u ook genezen worden, indien u het zou geloven. Is
dat juist? Nu, moge de Heer het toestaan. Ik wacht op de zalving
van de Heilige Geest, natuurlijk.
63 En nu, in deNaam van Jezus Christus, neem ik elke geest hier
aanwezig ondermijn controle, voor de glorie vanGod.
64 Nu, dame, ik wil gewoon dat u even naar mij kijkt. Ik wil
dat u met heel uw hart gelooft. En ik heb helemaal geen idee
waarvoor u hier bent, wie u bent, dan wat dan ook. Maar God
weet alles over u. Maar als God mij zal vertellen waar u hier voor
bent, zult u dan geloven dat Jezus Christus, Gods Zoon, hier is
om te doen en te handelen op de wijze dat Hij het deed toen Hij
hier op aarde was?
65 Zou het gehoor geloven, eensgezind?
66 Nu, hier zijn wij, het toneel is gezet. Wij hebben allebei de
handen omhoog, wij zijn vreemden voor elkaar. De Heilige Geest
Die de Bijbel heeft geschreven vertelde dat deze dingen in deze
dag zouden gebeuren, dat Jezus uit de doodwas opgestaan en dat
deze dingen verder zouden gaan, Zijn bediening zou verdergaan
en in deze laatste dagen zou het precies zo zijn zoals Hij beloofde
dat het zou zijn. Nu is dat juist?
67 De dame, omdat zij zenuwachtig is, natuurlijk, zij wrijft
met haar handen want zij voelt zich vreemd op dit ogenblik.
Niet omdat zij voor mij staat; ik ben haar broeder, zou niet
veroorzaken dat zij zo voelt. Maar zij is—zij is er zich van bewust
dat er iets gaande is. En ziet u dat beeld daar met dat Licht
erboven, zuster? Dat is wat veroorzaakt dat u zich op die wijze
voelt. Dat is die Engel van de Heer, het bevindt zich nu net boven
u. En u bent hier opdat ik voor u zou bidden, [De zuster zegt:
“Ja.”—Red.] voor een rugklacht waaraan u lijdt. [“Dat is juist.”]
Is dat juist, steek uw hand omhoog.
68 Gelooft u nu? Zie, het geheim van het hart bekendmaken. Net
zoals Hij zei: “U hebt vijf mannen.”
69 Uzegt dat ik…nu, de nieuwkomers, u zoumisschien kunnen
zeggen: “Broeder Branham heeft dat geraden.”
70 Laten wij zien of het het heeft geraden. Ik geloof dat het zei
dat u een rugklacht had. Was dat juist? [De zuster zegt: “Ja.”—
Red.] Dat was de waarheid? [“Ja meneer!] En u, u hebt ook een
operatie gehad, en u komt net van het ziekenhuis. En opdat u
magweten dat ikGods dienstknecht ben, uwman zit daar ginder.
[“Ja meneer, dat is juist.”] En hij heeft ook problemen. Als ik u
kan vertellen wat uw man zijn probleem is, zou u geloven? [“Ja
meneer.”] Hij heeft een probleemmet zijn zijde en met zijn rug. Is
dat juist? Steek uw hand omhoog. Ik zal u iets anders vertellen.
Ik zie een jonge man, uw zoon, die ook daar achteraan zit. [“Dat
is juist.”] Juist. En uw zoon lijdt aan een soort van aanvallen. [“Ja
meneer.”] Dat is juist. [“Ja, dat is juist. DankU, Jezus.”]Mevrouw
Stovall is uw naam. Dat is uw naam, mevrouw Stovall. [“Ja.”] Ga
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naar huis, Jezus Christus heeft uw gebeden beantwoord! U kunt
hebbenwaar u om hebt gevraagd, in Jezus’ Naam.
71 Geloof nu gewoon! U kleurlingen allemaal, geloof met heel
uw hart nu. Beseft u dat Jezus Christus, Gods Zoon, uit de dood
is opgestaan?Dat is ZijnGeest diemaakt dat u zich zo voelt.
72 Nu, hier is een blanke vrouw. Ik ken haar niet, heb geen idee
wie zij is, wat zij is, of—of waarom u hier bent. Als dat juist is,
steek dan uw hand omhoog. Gelooft u nu? Als God haar hart
wil, kan openbaren, net zoals Hij deed bij de vrouw bij de bron,
zoals Hij deed bij de gekleurde vrouw, hoevele blanken zouden
geloven als Hij het zou doen? Ik en deze vrouw hier, beide met
onze handen omhoog, dit is onze eerste ontmoeting.
73 Ik zeg één ding, de dame is niet van hier in de omgeving.
U bent uit het oosten gekomen, kwam naar het westen toen u
hiernaartoe kwam. Dat is juist. U komt uit Ohio, en de stad was
Dayton. Dat is juist. En de reden dat u hier bent is omdat u een
zwakheid heeft. En u hebt last van een nerveuze toestand, doet
u niet slapen. U neemt een of ander soort medicatie daarvoor.
Ze noemen u “Dixie,” dat is juist, Mason. Dat is juist. Ga terug,
u gaat nu slapen, vanaf vanavond aan. Jezus Christus maakt u
gezond. Ga in de Naam van de Heer.
74 Indien gij kunt geloven! Nu, u daar in het gehoor, terwijl
de zalving van de Heilige Geest hier is, geloof, u, zonder de
gebedskaarten.
75 Hoe zit het met de oude man die hier een poosje geleden
stond, die niet kon…niet in de rij kon komen, hij had het
verkeerde nummer, waar was hij? U, sta op. Gelooft u dat Jezus
Christus de Zoon van God is? Gelooft u dat ik Zijn profeet ben?
[De broeder zegt: “Ja meneer.”—Red.] In orde. U hebt problemen
met uw longen. Dat is juist. Het heeft u nu verlaten, ga naar huis
enwees gezond! Jezus heeft voor u een goede long gemaakt, zie.

Heb geloof en geloof. God is God.
76 Hoe maakt u het, meneer? Gelooft u de Heer Jezus Christus?
[De broeder zegt: “Amen.”—Red.]
77 Nu, er was een man die op een keer naar Jezus toe kwam, en
hij ging en werd gered, en ging het een andere vriend vertellen
en bracht hem. En deze vriend…Vertelde hem dat hij een
gelovige was. En hij was verbaasd over wat hij hoorde, en hij zei:
“Wanneer hebt U mij ooit gekend?”
78 Hij zei: “Eer Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag
Ik u.” Dat was dertig mijl om de berg heen. Te voet had hij een
dag nodig om terug te keren naar de gebedsrij, en tot hij in de
gebedsrij kwam.
79 Gelooft u dat Jezus mij kan vertellen wat uw probleem
is? [De broeder zegt: “Ja, meneer.”—Red.] Zou u met heel uw
hart geloven? [“Ja, meneer.”] Zou het gehoor met heel hun hart
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geloven? Het is niet voor zichzelf dat hij hier is. Het is voor
iemand anders; en dat is een vrouw, en zij is overschaduwd met
de dood, dat is uw zuster. [“Ja, dat is juist.”] Het is niet precies
uw…Het is uw halfzuster. [“Dat is juist.”] En zij is niet hier.
Zij is in een ziekenhuis in Tennessee. U komt daar ook vandaan.
[“Dat is juist.”] En u bent…De vrouw heeft een operatie gehad,
maar het heeft geen goed gedaan. En u staat in haar plaats. God,
sta uw verzoek toe. Ga, en moge God die vrouw genezen en haar
gezondmaken, op de basis van het geloof van dezeman.
80 Heer God, wij veroordelen die duivel die het leven van die
vrouw neemt. En moge deze persoon, die een familielid van hem
is, leven, omdat hij gekomen is en in haar plaats heeft gestaan.
Jezus, U heeft op Golgotha in onze plaats gestaan, en U heeft ons
genezen. Enwij gelovenU.Moge het zo zijn. Amen.

Ga nu, gelovend, broeder. Neem geen gedachte aan voor
iets anders.
81 Hoe maakt u het? Wij zijn vreemden voor elkaar. Dit is de
eerste keer dat wij elkaar ontmoeten. (Nu, weest gewoon zo
eerbiedig en luistert aandachtig en bidt.) Als wij elkaar niet
kennen, en wij zijn vreemden voor elkaar, misschien de eerste
keer dat wij ooit elkaar hebben ontmoet. [De zuster zegt: “Ja.”—
Red.] Is dat juist? Als dit de eerste keer is dat wij elkaar ooit
hebben ontmoet, steek dan uw hand omhoog. Als God het aan
mij zal openbaren wat uw moeite is, zult u dan geloven dat ik
Zijn dienstknecht ben? [“Ja, ik geloof dat u dat bent. U bent een
dienstknecht van Christus.”] Ik zal u het nu vertellen.Wij hebben
elkaar nooit eerder ontmoet, maar u bent uit Kentucky. Dat is
juist. U komt uit een plaats genaamd Somerset, Kentucky. [“Ja.”]
Dat klopt precies. Ik ben uit Burkesville, Kentucky. En u lijdt
aan een aandoening die in de—de maag, darmen is, het laagste
deel. [“Ja!”] Het zijn tumoren. Dat is juist. In orde, Jewel [“O!”],
ga terug, God staat u uw genezing toe. [“O!”]
82 Gelooft u in de Zoon van God, de opgestane Jezus? [De zuster
net genezen van tumoren schreeuwt opnieuw: “O!”—Red.] Indien
gij kunt ontvangen! U vraagt zich misschien af waarom de dame
zich verheugt. U zou het ook, [“O!”] als u in een stervende
toestand was geweest. [“Prijs Zijn Naam!”]
83 Ik ken u niet. Maar als ik niet…Als ik mij niet vergis, geloof
ik dat u vanmorgen gedoopt werd, want ik zie dat u iets goeds
hebt gedaan. Maar, om u te kennen, ik ken u niet. U bent net in
het bassin gewandeld, en dat was…zij werd—zij werd gedoopt.
Maar gelooft u dat Jezus aan mij uw problemen kan openbaren?
Gelooft het gehoor dat met heel hun hart? Ik zie een vrouw
verschijnen, tussen u en mij in. U staat hier voor een vrouw, en
de vrouw is veel ouder dan u. Nou, het is uw moeder. Zij is hier
niet. Zij is uit Georgia. En zij is heel zenuwachtig. Wat het is, het
is de verandering van het leven, de overgang. En u staat voor uw
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moeder. Dat is waar. Wel, zij zal eroverheen komen en gezond
worden. Ga, gelovend nu, het zal allemaal voorbij zijn. Vertel
haar goede moed te hebben.
84 God zegene u, jongeman. Heb geloof. Geloof met heel uw
hart. Indien gij kunt geloven! Bid.
85 Ik veronderstel dat u en ik vreemden zijn. God kent u en Hij
kentmij. Maar zouGod aanmij uw probleem kunnen openbaren?
En als Hij het zou doen, zou u Hem geloven?
86 Hoeveel mensen hier aanwezig zouden geloven en zeggen:
“God, ik zal geloven als U het aan dieman zult vertellen”?
87 Even een ogenblik. De dame die net achter deze meisjes
hier zit, die naar mij kijkt, zij lijdt aan spataders. En zij zit
daar, voor iemand anders aan het bidden. En haar geest heeft
de Hogepriester aangeraakt, en zij is in contact met God. U bidt
voor een vriendin van u, die een geestesziekte heeft. En zij wonen
in een—een stad, een kleine stad, het is Corydon, Indiana. Dat is
juist. Als u kunt geloven, kunt u datgene hebbenwaarvoor u hebt
gevraagd. Amen.
88 Uhebt een hartaanval gehad; dicht aan het einde van de weg.
Laat mij echter u één van uw problemen vertellen, sigaretten
roken. Wacht even, die geest sprong toen. Hij wil dat niet doen.
Dat is wat uw problemen veroorzaakt. Hier, het is deze jongeman
die hier zit, hij wil ook van sigaretten af. Als hij met heel zijn
hart zal geloven, zal de sigarettengewoonte vertrekken. Indien
gij kunt geloven! Gelooft u het? Als u het zult geloven en ernaar
handelen, kunt u uw verlossing hebben; u ook. U komt hier
niet vandaan. U bent ook van ergens anders. Ga terug naar
Owensboro nu, de Heer prijzend. Heb geloof in God.
89 Ik ken u, maar ik weet niet wat er met u aan de hand is. Als
de Heer aan mij zal openbaren wat uw moeite is, zult u Hem
geloven? Dan zal uwmaagklacht in orde komen. In orde. Ga naar
huis en verheug u, geloof met heel uw hart.
90 Ik geloof niet dat ik u ken. Zijn wij vreemden voor elkaar?
[De zuster zegt: “Ja.”—Red.] Gelooft u dat wat ik…? Als ik u
de waarheid vertel, zou u weten of het de waarheid was of niet.
[“Ja.”] In orde, uw hartklacht zal u verlaten. [“Dat is het. Dank
u.”] Ga naar huis en wordt gezond.
91 Ik ken u niet. [De zuster zegt: “Nee.”—Red.] Maar God kent
u. Gelooft u dat als ik u zou vertellen wat uwmoeite was, en waar
het zich bevond, dat u gezond zou worden? In uw rug. Ga nu naar
huis, het zal u verlaten en u zult gezondworden.
92 Denkt u dat God die tumor zou kunnen genezen en het
gezond maken, zonder operatie? U denkt van wel? Steek uw
handen omhoog als u het gelooft. Ga naar huis en ontvang het,
in de Naam van de Heer Jezus. Geloof.
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93 Vreemd, toen ik dat zei, had u hetzelfde. [De zuster zegt: “Ja,
dat heb ik.”—Red.] Tumor. U voelde een vreemd gevoel toen ik
dat zei, want beide geesten sprongen tegelijkertijd. Ga, Jezus
Christus zal u gezond maken. Geloof.
94 U bent een jonge man om artritis te hebben, maar gelooft u
dat Jezus u gezond zal maken? Als u het gelooft, loop naar buiten,
gelovend, en wordt gezond gemaakt.
95 Hoevelen geloven met heel uw hart?
96 Wat als ik geen woord tegen u zou zeggen maar u zou
vertellen dat God u heeft genezen toen u daar om de hoek kwam
en u dat vreemd gevoel had, zou u mij geloven? Ga naar huis, u
bent gezond. Jezus Christus maakt u gezond.
97 Ubent een jonge dame die aan zenuwachtigheid lijdt. Gelooft
u dat God die zenuwachtigheid zal genezen en het van u weg
zal nemen? U hebt geprobeerd een plek te vinden waar u kon
beginnen. Hier is het, hier. Ga nu, u verheugend, blij. Het is
voorbij voor u. Geloof met heel uw hart.
98 U hebt een zenuwachtige toestand die een maagklacht heeft
veroorzaakt. [De broeder zegt: “Dat is juist.”—Red.] U werd
genezen toen u daar achteraan ging opstaan, meneer. Dat is de
reden dat ik aan het wachten was zodat u erdoorheen zou komen.
Ga voort, eet uw avondmaaltijd, wees gezond.
99 Een vrouwenkwaal, zenuwachtig, overstuur. Dat is juist. Het
zal u nu verlaten. Ga naar huis en word gezond, in de Naam van
de Heer Jezus. Heb gewoon geloof.
100 U hebt een vrouwelijke aandoening, dat is juist, dat een
vochtverlies veroorzaakt. Het is een geblokkeerde eierstok.
Geloof, Jezus Christus zal u gezond maken. Ga naar huis en
geloof met heel uw hart.
101 Nu, u hebt een ernstige aandoening, het is in uw hart,
verstopping. Gelooft u dat Jezus Christus u gezond maakt? [De
zuster zegt: “Ja.”—Red.] Als u het gelooft, ga dan in de Naam van
de Heer en wees gezond. Heb geloof in God.
102 In orde, broeder, gelooft u dat Jezus Christus u ook gezond
maakt? Loop gewoon langs de rij, gewoon deHeer prijzend.
103 Hoevelen nu daar ginder die geloven aan de Heer Jezus? Hij
kent elke…
104 Mevrouw Nash, ik ken u, maar ik kan dat Licht dat boven u
hangt niet helpen. Ik ken u wel, maar u bidt voor iemand anders.
Het is een kleine spruit, klein kind, woont hier niet. Het woont
daar in Tennessee. Bovendien bidt u voor uw dokter vriend die
een hartklacht heeft. [De zuster zegt: “O God!”—Red.] En zijn
vrouwheeft net een lichte beroerte gehad. [“OGod!”] Dat is juist.
Geloof, en u kunt gezond worden.
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105 Een kleine dame die daar op de rand van de stoel zit met haar
vinger over haar mond, wat denkt u, jonge dame? U hebt een
zenuwinstorting gehad. U bent bang om er nog een te hebben.
Dat is juist. Als dat juist is, steek dan uw hand omhoog, terwijl
u de tranen van uw ogen afveegt. Vrees niet en u zult het niet
hebben.
106 De dame die daar naast u zit, u hebt astma, een
luchtwegklacht. Stopmet roken, het zal u verlaten.
107 Hebt geloof in God. Geloof met heel uw hart. Indien gij kunt
geloven, alle dingen zijn mogelijk!
108 Hier is een dame die vlak achter deze dame hier zit. Ik
ben zeker dat u…De dame, even een ogenblik, haar naam is
mevrouw Evans. Zij is uit Kentucky, Louisville. Dat is juist. Ik
ken u niet. U weet dat dat waar is. U hebt een hartklacht, hebt
problemen met uw oren. Dat is juist. Als dat juist is, steek dan
uwhand omhoog. Ga terug naar Louisville, Jezus Christusmaakt
u gezond.
109 Ik daag uw geloof uit, in de Naam van Jezus Christus, om het
te geloven. Wie dan ook hierbinnen, geloof met geheel uw hart!
Helemaal achteraan, jullie die helemaal achteraan staan, geloof.
U hoeft niet op een bepaalde plek te zijn. Hier aan deze kant,
geloof! Hoevelen daar achterin hebben genezing nodig? Steek uw
handen omhoog en zeg: “Ik geloof, Heer.” Heb geloof!
110 Daar achterin zittend in deze richting hier, zie ik een man
die oprecht aan het bidden is, in een visioen, staat daar, hij is
een prediker, hij staat naast een kansel, en hij predikt voor een
toename…bidt voor een toename in zijn bediening. Ik heb hem
nooit eerder in mijn leven gezien. Maar dat is waarvoor u bidt,
broeder. U zult het nu hebben. Geloof aan deHeer Jezus!
111 Er is een man die daar achter hem zit, die een probleem heeft
met zijn arm, knobbels op zijn arm. Hij heeft ook…Als u het zal
geloven, meneer, kunt u uw genezing hebben. Amen.
112 Net hier aan het eind van deze rij hier, de tweede van het eind,
een kleine dame met haar hoofd gebogen, helemaal achterin, zit
daar te bidden, heeft een galblaasklacht. Dat is het, dame, u hebt
uw hand opgestoken en ik ken u—u was degene die bad. U hebt
uw genezing precies toen ontvangen.
113 Wat denkt u ervan, gelooft u dat Jezus uit de dood opstond?
Is Hij nu hier? Gelooft u Hem? Dan, als u mij zult geloven, als
ik u de Bijbel-Waarheid heb verteld, en God teruggekeerd is en
betuigd heeft dat ik u de Waarheid heb verteld, betekent dat dat,
perfect, dat de Heer Jezus hier is. Is dat juist?
114 Doe dan dit, doe dit, twijfel niet, leg uw handen op iemand
die naast u zit. Ik zal van hier gaan bidden en de hele groep van u
zal nú genezen worden als u het zult geloven. Zult u het geloven?
Leg dan uw handen op elkaar. Allen die geloven dat u nu zult
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worden genezen, zeg: “Amen.” [Samenkomst zegt: “Amen!”—
Red.] Nu u…Ikga dit gebed zeggen. Bidt u het, bidt u het namij.
115 [Samenkomst herhaalt dit gebed, na Broeder Branham—
Red.] O Heer, Schepper van hemelen en aarde, Auteur van
eeuwigdurend Leven, Gever van elke goede gave, ik heb een
behoefte, Heer, aan Uw genezende kracht. En ik bid dat U mij
geloof zult geven om het te aanvaarden. Dat is Uw belofte. Ik
geloof dat U dezelfde Jezus bent Die wandelde op de oevers
van Galilea, leed onder Pontius Pilatus, stierf, opstond, opsteeg
naar Omhoog, gaven heeft teruggegeven aan de mensen, door de
Heilige Geest. Ik geloof dat de Heilige Geest hier is en hetzelfde
werk volvoert dat U deed toen U hier was. Ik omhels die belofte.
Ik aanvaard mijn genezing. Ik beloof om voor U te leven en Uw
Geboden te gehoorzamen, te wandelen in het Licht. En nu geloof
ik, omdat ik deze belijdenis heb gedaan, dat ik genezen ben door
Uw striemen.
116 Blijf heel stil zitten. Bedenk gewoon, dat is uw belijdenis,
God komt in u, nu op dit ogenblik. Adem de Heilige Geest naar
binnen, door geloof: “Ik geloof dat mijn toestand wordt genezen.
Ik geloof dat heel mijn ziekte weggenomen is.” U bent nu in
de Tegenwoordigheid van God. Kunt u niet die Geest voelen?
Open uw harten, uw—uw geloof. De Heilige Geest geneest de
mensen nu; een klein meisje dat net hier zit, een andere aan mijn
rechterkant. Het hele podium lijkt verlicht te zijn met de Kracht
van de opgestane Christus. Hij is boven het gehoor. Hij is in de
mensen. Nu, dat was uw gebed.
117 Nu ga ik bidden en vragen dat de duivel van twijfel van u
weggaat.
118 O Heer God, Schepper van Hemelen en aarde, hoor mijn
gebed, Heer; snel, terwijl de Heilige Geest hier is, voordat de
mensen omkomen.
119 Ik veroordeel de duivel. Jezus Christus nam de overwinning
weg van u, Hij heeft het gewonnen op Golgotha; Hij triomfeerde
over de dood, de duivel, de hel, en het graf, en stond op de derde
dagweer op, en leeft voor immermeer. Komhier uit, Satan, u bent
een verslagen wezen. Verlaat deze mensen, en laat hen genezen
worden, in de Naam van de Heer Jezus Christus.
120 Allen die uw genezing aanvaarden, ga nu opstaan. In de
Naam van Jezus Christus, sta op! Amen. Steek uw handen
omhoog naar Hem en prijs Hem. De enige mensen die ik zie die
niet opgestaan zijn, er is eenman die hier in een rolstoel zit, Gane
Heelie. Ikweetwat zijn geval is, hij heeft een polio aandoening.
121 Het lijkt op een rolstoel hier achteraan. Laten wij zien. Daar
is een geval, een dame met één ledemaat. Is dat juist? Gelooft u
dat ik Gods profeet ben? Ik ben een vreemde voor u. Ik kan u
niet genezen. Maar gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw
probleem is? [De zuster zegt: “Ja.”—Red.] Als het dat zou, zou
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het u helpen? U bent een diabeet. Dat is waar. Nu, geloof het en
ga naar huis en wordt gezond, in de rolstoel. Dat is alles wat u
moet doen, is aan de Heer Jezus Christus geloven, en genezen
worden!
122 Steek uw handen nu omhoog en—en zeg: “Dank U, Heer, dat
U mij genas. Dank U, Heer, dat U mij genas. Ik prijs U, Heer, dat
U mij genas. God is goed! God is groot! God is dierbaar! God is
echt! God is hier! De Heilige Geest is hier. De Kracht van God is
hier. En ik geloof nu met alles wat in mij is, dat Jezus Christus,
Gods Zoon, mij gezond maakt. Amen.”
123 Als er enigen hier zijn die van zonde veroordeeld zijn, en
die weten dat uw zonden niet onder het Bloed zijn, en nu in
de Tegenwoordigheid van God, Die uw gedachten kent, en de
Heilige Geest vertelt mij dit, zou u Hem als uw persoonlijke
Redder willen aanvaarden, en in gebed gedacht willen worden?
Steek uw handen omhoog, allen die hier zijn. God zegene u, en
u, en u, en u, en u. Dat is juist. Daar achteraan, u, en hier. Zeker.
Hier achteraan, God zegene u, jongen. God zegene u daar ginder.
En God zegene u. Dat is juist.
124 Zie, de Heilige Geest is nooit verkeerd. Wanneer de Heilige
Geest zegt…Ik stond op het punt de dienst over te geven aan
Broeder Neville, want de genezing is voorbij, maar Iets zei:
“Zij hebben genezing van de ziel nodig.” Als u Jezus als uw
persoonlijke Redder wilt ontvangen, buig uw hoofd even een
ogenblik. Laten wij gebed aanbieden.
125 Broeder Neville, ik ben zo hees, bied u dit gebed aan, wilt u.
In orde.
126 [Broeder Neville bidt: “Hemelse Vader, in de Naam van
de Heer Jezus Christus, Die zo glorierijk vanavond hier onder
ons gewandeld heeft, zoals dezen die hun hoofd vanavond in
geloof buigen, gelovend dat U in staat bent hen te bevrijden,
zowel ziel als lichaam, red degenen die nu geloven in berouwvol
geloof. Dierbare God, moge deze avond een andere avond voor
hen zijn. Geef hen nu het verlangen, o God. En geef hen nu, o
Heer Jezus, die zeer verlangde kennis van vergeven zonden. Red
elkeen, o God, die daarginds hun hoofden gebogen hebben, die
een interesse in gebed uitdrukten. En mogen zij, vanaf deze tijd
aan, mogen zij in hun hart voornemen om voor Hem te leven Die
voor hen stierf. In Jezus’ Naam en omwille van Jezus bidden wij.
Amen en amen. Prijs de Heer!”—Red.] 
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