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 Ziet u waarvoor een profeet is? Hij is geen genezer. Hij is er
om de wil van God voor u te ontdekken.

2 Dus lieten ze de profeet komen. Misschien had Hizkia de
dokters daar gehad, ze hadden alles voor hem gedaan, maar het
leek alsof hij niet verbeterde. Dus lieten ze de profeet komen, en
vroegen de profeet: “Wat was de wil van de Here.”
3 Dus toen de profeet de wil van de Here kreeg, kwam hij hier
vanuit de wildernis, en kwam naar het huis van de, of naar het
paleis toe, ging naar Hizkia, die op het bed lag. Hij zei: “ZO
ZEGT DE HERE.” (Broeder, dat is: “ZO ZEGT DE HERE,” dat
is, wat het, de Heer heeft gezegd.) Hij zei: “ZO ZEGT DE HERE:
u gaat niet van dat bed afkomen, maar u—u zult op dat bed
sterven.” En hij draaide zich om en liep eruit.
4 Nu, kunt u zich voorstellen? Ik heb altijd medelijden gehad
met Jesaja, hierover. Toen hij eruit liep, misschien stonden de
hoogwaardigheidsbekleders enzovoort bij de poort. En ik kan ze
horen zeggen: “O, profeet van God, wij weten dat u het Woord
van de Here hebt, het woont in u. Dus wat is de…onze—onze
hoop voor onze koning?”

Ik kan hem horen, toen hij zijn…hij zijn hand ophief, en
zeggen: “ZO ZEGT DE HERE: de koning zal niet van dat bed
afkomen, hij zal op dat bed sterven.”
5 Loopt door de hallen naar buiten toe, hier is hij. Een groep
soldaten ontmoet hem en: “O, profeet van God, wij weten dat u
het Woord van God hebt. En wat heeft de Here over onze koning
gezegd?”

“ZOZEGTDEHERE: hij zal sterven, en niet leven.”
6 Verder bij de arme mensen die bij de poort stonden, als hij
naar buiten liep. Wel, zei hij…zij zeiden: “Wij houden van onze
koning, o profeet. Hij is een goed man. Wat is de wil van de Here
voor onze pro-…voor onze koning? Zal hij leven?”
7 ’k Zie Jesaja zich oprichten, de profeet van de Heer, en
zeggen: “ZO ZEGT DE HERE: hij zal sterven, en niet leven.”
Tjonge! En zijn reputatie als een profeet die daaraan vast hangt.
Gaat verder naar de plaats waar hij naar opwegwas.
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8 En deze Hizkia, nadat hij dat had gehoord, merk op, dat
versloeg hem niet. Hij keerde zijn gezicht naar de muur en huilde
bitter, in gebed, en zei: “God, ik smeek U om mij te overwegen,
want ik heb voor U gewandeld met een volmaakt hart.” Zou u
dat vanavond kunnen zeggen? “Ik heb voor U gewandeldmet een
volmaakt hart.” Hij had vijftien jaar langer nodig; daar vroeg hij
om, en weende bitter.
9 Nu, ik geloof dat hij met Jehova sprak. Gelooft u dat niet?
Tegen God Zelf. Nu, wie is de hoogste man in het koninkrijk?
Natuurlijk, de koning. Wel, Jehova, en de koning, de hoogste man
in het koninkrijk Israël, die van aangezicht tot aangezicht met
Jehova sprak.Waarom sprak Jehova niet terug tegen hem?
10 Maar in plaats daarvan gaat Hij naar de woestijn toe waar
Zijn profeet was en zei: “Wel, ik heb zijn gebed gehoord.
Ga jíj hem vertellen dat Ik hem heb gehoord en dat Ik
hem voor vijftien jaar zal sparen.” En de koning, de hoogste
hoogwaardigheidsbekleder, de potentaat, stond daar, en sprak
van aangezicht tot aangezicht met Jehova; en Hij antwoordde
hem niet terug, maar ging en vertelde de profeet het hem te
komen vertellen. God heeft manieren om dingen te doen, en wij
moeten ons onderwerpen aan de wil van God en de wegen van
God. Stond daar en sprak met Hem, maar nog liet Hij de profeet
helemaal terugkomen.
11 Kunt u zich de verlegenheid van Jesaja voorstellen als hij
terugkwam en zei…

“Wel, waarom komt u terug, Jesaja?”
“ZO ZEGT DE HERE: hij zal leven, hij komt van het bed af.

ZOZEGTDEHERE: hij zal leven en komt van het bed af.”
12 Wat maakte het verschil? Hij verspreidde en zei: “ZO ZEGT
DE HERE: hij zal sterven. ZO ZEGT DE HERE: hij zal sterven.”
Hier komt hij terug en zegt: “ZO ZEGT DE HERE: hij zal leven.
ZOZEGTDEHERE: hij zal leven.”Watmaakte het verschil?
13 Gebed, veranderde de dingen, van de dood naar het leven.
Dat is wat gebed voor u doet vanavond: van de dood naar het
leven.Wees niet bang omGodsWoord ervoor te nemen.

Ik zou nu moeten sluiten, maar ik wil nog even iets anders
zeggen.
14 Kijk, het probleemmet u Pinkstermensen, en alle mensen, is:
u bent bang om God op Zijn Woord te nemen. Dat is het. Wees
niet bang. Hij zal het laten gebeuren. Neem het gewoon aan en
blijf erbij.
15 De Schrift zegt: “Hij is de Hogepriester van onze belijdenis.”
Nu, niet de hogepriester van uw gevoelens, de Hogepriester
van uw belijdenis. Nu, Hebreeën 3 zegt: “Wij…Hij is de
Hogepriester van onze belijdenis.” Nu, elke geleerde weet dat
belijden daarwordt gebruikt,maar beweren en belijden is precies
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hetzelfde woord, hetzelfde Griekse woord, beweren en belijden.
Zie? Hij is de Hogepriester, zegt de Schrift, de King James, van
onze bewering, onze belijdenis. Nu zit Hij aan de rechterhand
vanGod om voorbede te doen op uw belijdenis.

Nu, Hij kan niets aan u doen, of voor u, totdat u accepteert
wat Hij al heeft gedaan, en het belijdt.
16 Ik ben vanavond niet gered omdat ik me voel alsof ik gered
ben. Ik ben vanavond gered omdat ik aan Gods eisen in Zijn
Woord heb voldaan. God is verplicht voor mij te zorgen als ik
aan die eisen voldoe. Is dat juist?
17 Wel, zegt iemand: “Ik ben gered omdat ik me goed voel.”
Dronkaards doen dat. Zeker. De duivel kan u keer op keer om uw
gevoelens heen laten draaien: maar wanneer hij het Woord van
God ontmoet, neemeneer, daar kan hij niet bij komen.
18 EnGod bracht redding enGoddelijke genezing, zo eenvoudig
dat de—de zwakste Christen elke attribuut van Zijn Leven kan
hebben. Toen Jezus…Gelooft u datHij Immanuëlwas? Alleswat
God was, was in Christus, de wereld met Zichzelf verzoenende.
Elke gave die in God was, was in Christus. En Hij had al die
fijne eigenschappen in Zich, alles wat God was, was in Christus,
de wereld met Zichzelf verzoenend.
19 Maar toen Hij Satan ontmoette (om u te laten weten dat u
deze autoriteit hebt), gebruikte Hij nooit een van Zijn gaven of
ook maar iets van Zijn macht.

Satan zei: “Indien Gij de Zoon van God zijt, doe dan hier een
wonder voor mij, laat mij het U zien doen.”

Hij zei: “Er staat geschreven: de mens zal niet van brood
alleen leven,maar van elkWoord dat demond vanGod uitgaat.”
20 Hij nam Hem mee naar de top van de tempel en zei,
citeerde een Schriftgedeelte, bedekte een Schriftgedeelte, en
zei: “Engelen zullen u dragen, opdat u uw voet niet tegen een
steen stoot.”

Hij zei: “En er staat ook geschreven.”
En Hij nam Hem boven op de berg, toonde Hem alle

koninkrijken van de wereld; zei: “Deze zijn van mij, ik zal ze U
geven, als U mij zult aanbidden.”
21 En Jezus zei: “Er staat geschreven.” Elke keer dat hij, Satan
binnenkwam, zei Hij: “Er staat geschreven: Mijn Vader heeft dit
gezegd. Mijn Vader heeft dit gezegd.” En Hij versloeg Satan op
het Woord van God.
22 En iedere Christen hier kan Satan verslaan, waar ook, overal,
wanneer ook, op het Woord van de levende God. Zeg: “ZO ZEGT
DE HERE: er staat geschreven.” Wanneer u vanavond bidt, zeg:
“Here, ik neem mijn genezing aan. Ik geloof het.” Ongeacht hoe
u zicht voelt, zeg: “Ik geloof het.”
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23 Jezus zei nooit: “Heeft u het gevoeld?” Hij zei: “Heeft u het
geloofd?” Niet uw gevoelens. Hij is niet de Hogepriester van uw
gevoelens. Hij is de Hogepriester van uw belijdenis. U neemt het
aan, gelooft het, en belijdt het.
24 Hetzelfde principe, wanneer u naar het altaar komt. U zou
hier bij het altaar kunnen komen, de hele nacht huilen, op het
altaar slaan, schreeuwen, roepen, ’s morgens opstaan, de hele
dag huilen, op het altaar slaan, schreeuwen en uitroepen, totdat
u grijs haar zou hebben, jaar in, jaar uit; en u zult nooit, nooit
accept-…redding hebben, totdat u accepteert wat Jezus voor u
deed, en het dan belijdt. Is dat juist? Umoet het belijden.
25 Nu, u gaat niet—nu, u gaat niet, zie, het is niet wachten;
u hebt het eerst beleden, en handelt ernaar, en dan komt het
gevoel daarna.
26 Zo is het met genezing, u accepteert het: “Jezus, U zei dat
het zo is, ik geloof U. Ik heb het, het is mijn persoonlijk bezit.
Ik ondertekende deze cheque, stuurde het naar U op. U vertelde
me dat wat ik ook in gebed vraag, te geloven dat ik het ontvang.
En ik geloof dat U de Waarheid hebt gezegd en verteld, en dat is
voor mij.”

Als iemand zegt: “Hoe voelt u zich?”
“Geweldig.”

27 Wel, ik herinner me toen de Mayo Brothers me af hadden
gewezen, met maagproblemen; zeiden dat ik nooit beter kon
worden, dat mijn maag een rauwe, bloederige zweer was en dat
er niets aan te doen was. Ik nam Jezus Christus aan als mijn
Genezer. Ik ging naar huis. Moeder zei…Ik zei…Ik vroeg de
zegen aan tafel.

En de dokter zei: “Als hij één hap vast voedsel eet, zal hij een
acute indigestie krijgen: binnen vijf minuten sterven.”

Hij zei: “Ik ben de Here die u geneest.”
28 Ik moest of de dokter geloven of wat God zei. Ze hadden me
twee jaar lang behandeld en ’t had niets voorme gedaan.
29 En we hadden—we hadden maïsbrood en bonen en uien. Ik
weet niet of u dat ooit hebt gehad of niet, maar het is goed. En
toen ik om de zegen vroeg, zei ik: “Here, ik—ik geloof U, en ik heb
mijn genezing aangenomen, ik…” Mama had mijn pruimensap
daar uitgeschonken en vermengd met gerstewater, weet u, en
mijn twee kleine zoute crackers; en dat is alleswat ik zou krijgen.

Ik zei: “Geef mij wat bonen.”
En ze zei: “O, schat, dat kun je niet eten.”
Ik zei: “De Here zei dat ik het kon.”
“O, de dokter zei…”
Ik zei: “Maar ik geloof hetWoord van de Here.”
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30 Dus ze gaven me een bord vol bonen, en ik nam een grote…
Ik had al twee jaar niet gegeten, zowat niet. Ik nam een grote
hap bonen en een stuk ui, een stuk maïsbrood. Ik begon weg te
kauwen; het smaakte goed. Toen ik het doorslikte, raakte het die
rauwe maag en kwam het meteen weer omhoog. Ik hield mijn
hand voor mijn mond. Ik zei: “O nee, hm-mm, nee hoor. Je komt
er niet uit. Nee hoor.” En ik hield mijn hand voor mijn mond tot
ik weer een mondvol had gekauwd en doorgeslikt. Ik deed het
er gewoon bovenop, en ik propte het zo vol dat het niet meer
omhoog kon komen. Ja. Ik hield het daar gewoon, en ging door.
Ik ging de kamer uit, en hetwarmewater liep uitmijnmond.

Moeder zei: “Hoe voel je je?”
Ik zei: “Geweldig.”
Ik liep door de straat en ik—ik liep de straat af en zong:

Ik kan, ik zal, en ik geloof;
Ik kan, ik zal, en ik geloof;

Sommigen zeiden er: “Hoe voelt u zich, Eerwaarde
Branham?”

Ik zei: “Geweldig.”
Ik kan, ik wil, en ik geloof
Dat Jezus mij nu geneest.

Voelt u—voelt u zich beter, Eerwaarde Branham?
“Geweldig, ik voel me goed. Jezus genas mij.”

31 Week na week ging voorbij, precies hetzelfde. Die avond lag
de hele boel daar. Ik ging naar de tafel (u weet hoe arme mensen
zijn), ik zei: “Geef me nog wat bonen en maïsbrood.” Jazeker. En
ik heb het gegeten.

En ik vertel u, broeder, de…Mama belde de dokter. Ze zei:
“Wel, dat is…”

Hij—hij zei: “Wel, het zal hemdoden, zo zeker als dewereld.”
32 Dat deed ik ook, aan mijn ongeloof. Ik ben nu levend
geworden en heb nu geloof met Christus Jezus. Jawel. Nu, hij
zei…Ikweeg vijfenzeventig kilo; ikwoog toen drieënvijftig.
33 Dus, ziet u wat de Heer kan doen? Neem Hem op Zijn Woord,
geloof het, belijd het, ongeacht hoe u zich voelt, geloof het hoe
dan ook. Hij heeft het gezegd.
34 Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid
gerekend. De baby kwam pas vijfentwintig jaar later. Maar hij
prees God er nog steeds voor, voordat het kwam. Hij was sterk in
het geloof en prees God. Ja, dat is het.
35 Maar u kijkt naar uw symptoom. Even een ogenblik. U kijkt
naar uw symptoom. U zegt: “Wel, kijk hier, er werd voor mij, voor
een kreupele hand gebeden, mijn hand is niet beter geworden.”
Dat is geen teken dat u niet genezen bent. God zei het. Dat is het.
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Wat er ookmet die hand gebeurt, het is watGod zei, het komt niet
van mijn hand. Zie? Het is wat God zei. Ik nam het aan en ik blijf
erbij, dat is alles. Nu, Hij zou het kunnen openen, of Hij, vandaag,
morgen, Hij, zou over vijfentwintig jaar kunnen zijn, maar ik…
u—u—u laat uw getuigenis positief zijn.
36 Elke keer dat u ziek wordt en er voor u gebeden werd en u
weggaat en wat ziek wordt, en u zegt: “Wel, ik denk dat ik mijn
genezing ben kwijtgeraakt.” Dan wordt uw getuigenis negatief.
En Jezus kan niets meer voor u zeggen.
37 Hij is de Hogepriester van uw belijdenis en zit daar en pleit
op uw belijdenis, wat u gelooft.
38 U allen hierbinnen die vanavond gered zijn, als u het gewoon
in uw hoofd zou krijgen dat u niet gered bent en rond zou gaan en
zeggen: “Nee, ik—ik ben niet meer gered.” U bent dan niet gered.
Dat is een groot woord voor een Baptist, nietwaar? Maar dat is
waar. U bent teruggevallen wanneer u dat doet. Dat is juist, dat
is juist. Ik geloof dat u kunt terugvallen. Ja, hoor. Goed.
39 Maar ziet u, u moet uw getuigenis en uw—uw belijdenis
positief hebben; “niet volgens mijn gevoelens, maar volgens wat
Hij zei.” Dat is het.
40 Over symptomen gesproken, ik denk aan iemand die
werkelijk symptomen had, en dat was Jona. Wel, hij was…De
Heer vertelde hem en zalfde hemom te gaan prediken in een grote
stad ongeveer zo groot als St. Louis. En sommigen van demensen
wisten niet wat de rechter- en de linkerhand was. Hij zalfde hem
om daarheen te gaan en tot die stad te prediken, of Hij zou haar
vernietigen.
41 Jona dacht: “Wel, er zijn daar niet veel Christenen, dus er
zijn hier waarschijnlijk meer Christenen, dus ik zal…” (Of
“gelovigen.”) Dus hij ging naar Tarsis toe.

Maar hij kwam in de problemen op zee. Zo gaat het met
iedere persoon die van God wegrent; u zult vroeg of laat in de
problemen komen.

O, hoe, wat ik daar zie; maar ik kan het beter met rust laten,
voorlopig.
42 Dus ik—ik zie Jona daar; hij weet het. Als eerste, weet u,
schokte het de zee een beetje, om een teruggevallene daar te zien
varen, buiten de wil van God. En dus werd de zee er zenuwachtig
van en begon op te zwellen en er staken stormen op.
43 Alles gaat mis wanneer u teruggevallen bent. U weet dat
dat klopt. En hier was hij, daarbuiten op de stormachtige zee.
En na een tijdje kwam hij naar boven met een hele goede oude
belijdenis. Hij zei: “Ik ben er de oorzaak van. Bindmijn voeten en
handen vast en gooi me eruit, en het is niet nodig dat we allemaal
sterven.” Dus toen ze hem overboord gooiden, liet God een grote,
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ouwe vis door het water komen, die hem gewoon inslikte. Die vis
slokte hem op.
44 Iedereen weet dat wanneer een vis eet…Geef je goudvis
te eten: hij gaat regelrecht naar de bodem en laat zijn vinnen
op de bodem rusten. Hij sluipt door het water tot hij zijn prooi
vindt. Dan wanneer hij gegeten heeft, gaat hij naar beneden om
te rusten. En dan zal hij weer omhoog komen en in de zon baden.
Enzovoort.

Maar nu, toen de vis Jona had opgeslokt, had hij alles wat
hij nodig had voor die dag. Dus hij—hij gaat naar de bodem
van de zee.
45 Nu, over iemand met symptomen gesproken: hij keek deze
kant op, het was de buik van een walvis; die kant, het was de
buik van eenwalvis. Overalwaar hij keekwas het de buik van een
walvis. Handen achter hem vastgebonden, teruggevallen, buiten
in de stormachtige zee, lag op de bodem van de oceaan in de buik
van een walvis.

Er is hier niemand in zo’n slechte toestand. Ik zeg u van niet.
Daar was hij…[Leeg gedeelte op de band—Red.]
46 …God die voorbede doet op uw belijdenis. Wel, broeder,
schop die krukkenweg en gooi die oudemaagkwaalweg, gamaar
en eet uw avondmaaltijd en wordt gezond. Amen. Geloof Hem. U
hebt het grootste wapen in dewereld in uw hand: gebed.
47 Hier enige tijd geleden, kwam er in een samenkomst (ik
speelde het af voor de mensen), kwam er een vrouw door de
samenkomst, door de rij. Zij had een ernstige maagkwaal. En
de Heilige Geest sprak en zei: “ZO SPREEKT DE HERE,” na
gezien te hebben wat er met haar aan de hand was. En ze ging
rechtzetten wat ze verkeerd had gedaan, of zoiets dergelijks.
En Hij vertelde haar dat ze gezond zou worden. Hij zei: “ZO
SPREEKT DE HERE.”
48 Een vrouw vlak achter haar (er werd ook wat voor haar
gezegd) had een gezwel in haar nek. Het nekgezwel bleef er. Werd
haar verteld om haar avondeten te eten. Ze ging en probeerde te
eten, maar ze stierf zowat. O my, wat werd ze ziek. Dagen gingen
voorbij. Ze werd zieker en zieker. En dus…
49 Ze zei dat ze terugging en de banden nam en ze afspeelde. Nu,
umoet letten opwat Hij zegt. Maar wanneer uHem hoort zeggen:
ZO SPREEKT DE HERE, bedenk dat dat niet uw broeder is, dat
is Hem. Zie. Wel, dat zou ik niet durven gebruiken. Nee meneer,
broeder. En dus, laat het Hem zijn en Hem alleen.
50 En ze zag dat het de Stem van de Heilige Geest was die
tot haar had gesproken. En vervolgens, enkele weken gingen er
voorbij, zes of acht weken. En ze was gewoon zo erg met haar
maagkwaal; ze probeerde te eten, en ze moest gewoon overgeven;
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ze zou opnieuw proberen te eten. En ze vertelde het, ging rond,
vertelde iedereen: “Ik ben genezen.”
51 Wel, haar man en haar kinderen hebben haar zelfs
uitgelachen en de spot met haar gedreven. Sommigen van de
buren lachten haar uit en zeiden: “Wel, u wordt gek.” Zeiden:
“Wat heeft die heilige roller predikermet u gedaan?”

Ze zei: “Het was niet wat hij deed, het is wat God deed. God
gaf mij Zijn belofte en ik geloof het.” Zie?
52 En één ochtend nadat het gezin naar school en werk was
gegaan, ze was de afwas aan het doen en—en ze kreeg heel erg
honger. Dus ze “pakte een klein stukje brood,” zei ze. De vrouw
zit hier misschien vanavond. En dus, ze pakte een klein stukje
brood, met…toast, en ze at het. Een van de kinderen had het op
tafel laten liggen. Ze had de afwas nog niet gedaan. En ze stond
bij het raam, en ze zei dat er gewoon iets over haar heen kwam,
en ze kreeg echt honger. Ze begon dat stuk toast te eten; normaal
zou ze er binnen een paarminuten ziek vanworden,maar zewerd
er niet ziek van. Dus zei ze: “Wel, ik—ik zal wat haver proberen.”
Dus ze at wat haver; dat maakte haar niet ziek. Dus zei ze: “Ik
zal ook echt tot het uiterste gaan,” ze dronk een kop koffie; dat
maakte haar niet ziek. Ze voelde zich goed.
53 Dus ging ze de straat op, naar haar buurvrouw die met haar
mee was gekomen, die het grote gezwel in haar nek had. En ze
rende de straat af en ging het huis van de buurvrouw binnen. Ze
ging haar vertellen wat de Here voor haar had gedaan. En toen
ze daar aankwam, was de buurvrouw aan het schreeuwen en op
en neer aan het springen, en aan het doen. Zei: “Wat is er aan
de hand?”

Zei: “Mijn gezwel is vanmorgen net verdwenen, het is er niet
meer.” En ze hielden een heel groot jubelfeest samen.
54 Nu, wat was er gebeurd? Hier is wat er gebeurd was. Als God
iets zegt, is God verplicht om na te komen wat Hij zegt. God kan
u niet elk moment te hulp schieten. De Engel des Heren kan niet
bij u komen, bij elk…
55 Weet u nog, Daniël bad en ik geloof dat er eenentwintig
dagen dat de Engel…Klopt dat, geleerde? Eenentwintig dagen
voordat de—de Engel bij hem kon komen. Hij zei: “Ik werd
tegengehouden door de prins daar,” de Meden van Perzië, maar
hij kwam bij hem. Zei: “Ik hoorde u maar ik kon niet bij u
komen.”
56 Wat gebeurde er? De Engel des Heren ging door die buurt en
bevestigde hetWoord vanGod.Dat is precieswat er gebeurde.
57 Wees niet ongelovig, neem Jezus aan, wanneer u bidt, geloof
dat u krijgt waar u om vraagt, ga gewoon door met getuigen,
Zijn Naam te prijzen: u zult precies waar u om vraagt, krijgen.
Jezus Christus zei het en niet broeder Branham. De Here Jezus
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zei: “Wanneer u bidt, geloof dat u dat ontvangt, en u zult het
hebben.” Moge Hij het u vanavond in een dubbele portie geven,
is mijn gebed.

58 Ik wil een uur zien waarin er daar geen enkele rolstoel zal
staan. Ik zou naar u kunnen kijken, natuurlijk, na een tijdje en
weten wat er met u aan de hand is, maar wat voor nut zou dat
hebben? Zie? Tenzij ik wist dat u genezen was?

Heb geloof vanavond. De…u hier, u allemaal, wat er ook
met u aan de hand is, sommigen van u.

59 Nou zegt u natuurlijk: “De persoon in de rolstoel.”Demensen
komen in actie om dat te zien.Maarwat ze doen, in plaats van het
te zien, ziet u, vinden ze dat er daarin, wel de persoon…U zou
niet…Zeg ik: “Die persoon daar is kreupel of zit in een rolstoel
en heeft het een of ander.”Wel, daar zou u niet van opkijken.

60 Maar als een man zegt: “Iemand met een—met een…die
kanker heeft of zoiets, die niet zal leven, die zal sterven, slechts
over een dag of twee.” U zou…Dat is de persoon die u…Die
zal leven, de…Iemand in een rolstoel zou waarschijnlijk een
gewoon leven leven, zolang…jarenlang. Maar een man met een
kanker, of met een hartkwaal, tenzij er onmiddellijk iets met hem
gebeurt, zal hij sterven. Is dat juist? Dus…

61 Maar God geneest de zieken; Hij geneest de aangevochtenen.
En toen Jezus daar langs het bad ging, was er niets wat Hij aan
die dingen kon doen. Die mensen waren kreupel en verminkt
en lam. Hij ging naar een man toe met een ziekte, maakte hem
gezond, omdat God Hem had verteld waar de man was en het
Hem had laten zien. En Hij ging om die man te genezen en
ging weg.

62 En Hij zei deze woorden: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de
Zoon kan niets uit Zichzelf doen, maar wat Hij de Vader ziet
doen,” Is dat juist? “dat doet de Zoon evenzo.”

63 Hij is “Jezus Christus, Dezelfde gisteren, vandaag en voor
eeuwig.” Gelooft u het? Dan is Hij vanavond verplicht aan Zijn
Woord, om naar Zijn Woord te luisteren, en het te bevestigen,
zoals u het gelooft. Zullen we bidden.

64 Vader, in Wie wij vertrouwen en liefhebben, mogen Uw
barmhartigheden en kracht nu komen en bewegen over deze
kleine samenkomst. En moge de Heilige Geest Zijn handen
uitstrekken, als het ware, over dit gehoor. En moge alle ongeloof
worden opgeheven; en moge niets dan maagdelijk, primitief
geloof van apostolische kracht vanavond door dit gebouw
stromen. En iedere persoon die hier binnen is die ziek is of
aangevochten, mogen ze genezen worden; en iedere zondaar
geredworden.Wantwij vragen het in Jezus’ Naam. Amen.
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65 Het spijt me zo dat ik er zo lang over doe. Ik…[Leeg gedeelte
op de band—Red.]…?…Zie? Het is de Here Jezus Christus in de
kracht vanZijn opstanding. Ontvang het gewoon en geloof het.
66 Wat? Hebben ze vanavond nog meer gebedskaarten
uitgedeeld? Ja, meneer. G? Goed dan. Hoeveel? …?…
Gisteravond, geloof ik, namen we de eersten, of de…Laten we
vanavond de laatsten nemen. Laten we ze naar voren brengen,
ongeveer…[Leeg gedeelte op de band—Red.]…als iemand tot
Hem zou komen die ziek was, zouden ze zeggen…Wel, Hij—Hij
zou…zou u niet kunnen genezen. Hij kan u nu niet genezen. Hij
heeft het reeds gedaan. Toen Hij op Golgotha stierf, genas Hij u.
Toen Hij op Golgotha stierf, redde Hij u. Hij nam uw zorgen en
moeiten weg.
67 Het enige wat Hij nu zou kunnen doen: Hij zou kunnen doen
zoals Hij deed toen Hij hier op aarde was, want de Bijbel zei:
“Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig.” Is dat juist?
En toen Hij op aarde was, beweerde Hij niet een grootse persoon
te zijn. Hij predikte gewoon het Evangelie, Hij kleedde zich als
anderemannen, deed net als, zachtmoedig en nederig.
68 Maar de zaakwat anderswas: toenHij voor een gehoor stond,
en iemand naar Hem toe zou komen, zou Hij buiten in het gehoor
opmerkenwat ze aan het doenwaren, waar ze aan dachten.

Toen een man tot Hem kwam, genaamd Filippus, Nathanaël
ging halen, en Nathanaël kwam. Hij zei: “Daar is een gelovige,
een Israëliet, zonder bedrog.”

Hij zei: “Wanneer kende Umij, Rabbi?”
69 Zei: “Voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag
ik u.” Is dat juist? En toen Hij met de vrouw bij de bron sprak,
zei Hij: “Ga uw man halen.”

Ze zei: “Ik heb er geen.”
Zei: “Dat is juist, u hebt er vijf.”
Ze zei: “Ik bemerk dat U een profeet bent. Wij weten dat

wanneer deMessias komt,Hij deze dingen zal zeggen.”Messias.
70 De Messias is nu gekomen, vrienden, maar u herkent Hem
niet, dat is het.
71 En net zo zeker als de Joden Hem verwierpen en Hem de
leider van de spiritisten noemden, “Beëlzebub,” doet de heidense
gemeente hetzelfde wanneer Hij in de laatste dag in Zijn kracht
terugkeert. Dat is precies de waarheid. Ze doen hetzelfde. Jezus
Christus in Zijn Gemeente.
72 Hij zei: “Ik zal bij u zijn, zelfs in u, tot het einde der wereld.
De dingen die Ik doe, zult gij ook doen; zelfs meer; want Ik ga
naar Mijn Vader.” Dat is juist. “Nog een korte tijd en de wereld
zal Mij niet meer zien.” Dus als u vanavond een ongelovige bent,
danweet u aanwelke kant u staat. “Dewereld zalMij niet zien.”
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U zegt: “O, ik geloof dat spul niet.” Wel, u weet precies wat
voor een geest u in zijn greep heeft.
73 Kijk hier in de Bijbel: God neemt Zijn man, maar nooit Zijn
Geest. De duivel neemt zijn man, maar nooit zijn geest. Het gaat
steeds verder. Zie?
74 En dus kunt u nog zo religieus zijn, zo was Kajafas en de
andere priesters enzovoort. Maar ze veroordeelden Jezus omdat
ze dachten dat Hij een—een duivel was. Toen ze Hem dingen
zagen voorspellen en mensen vertellen wat er met hen aan de
hand was, en wat ze zouden doen, en hen de zonden in hun
leven vertelde en dergelijke dingen, zeiden ze: “Wel, deze man
is een duivel, hij is een waarzegger, de vorst van de waarzeggers,
Beëlzebub.”

Maar Hij was de Zoon van God; dat is Wie Hij was. Geloof
Hem vanavond, en moge de Here u helpen.
75 Zie. Hoevelen daar hebben geen…zijn niet…hebben geen
gebedskaarten en willen genezen worden? Steek uw hand op.
Dank u. God zegene u. Het enige wat ik u vraag te doen, is dit te
doen, op grond van, alles wat niet in dit Woord hier staat, geloof
ik niet. Dit is het Woord van God, en dit is de bediening van
de Here God, niet de mijne, het is de Zijne. Ik ben net als deze
microfoon hier, een geluidloze zonder Hem, en u weet dat. Maar
ik—ik kan niets doen. Hij is het Die het doet.
76 Maar als de Here Jezus Christus vanavond hier naar het
podium zal komen, en deze gemeente, met uw broeder, als wij
ons overgeven aan de Heilige Geest, en Hij hetzelfde zal doen als
wat Hij deed toen Hij hier op aarde was, zou u Hem aannemen en
Hem geloven en uw genezing aannemen? Dat…
77 Toen Hij die dag uit Emmaüs kwam, of naar Emmaüs toe
ging, liever gezegd, hebt u bij Hem opgemerkt toen Hij daar bij
de discipelen kwam? Hij deed iets net iets anders dan de gewone
predikers, en hun ogen waren open en zij herkenden Hem. Maar
Hij verdween snel uit hun zicht. Zij gingen naar huis en zeiden:
“Brandde ons hart niet in ons?” Zie? Zie? Moge u vanavond
hetzelfde doen.
78 En nu, in deNaam van Jezus Christus, de Zoon vanGod, voor
Zijn glorie, en als een bevestiging van Zijn Woord, neem ik elke
geest hierbinnen ondermijn beheer, voor de glorie vanGod; nu.
79 Nu, aan het gehoor, verroer u niet. Wees eerbiedig. Zie, soms,
visioenen die bewegen, het is…Ik—ik—ik zie, net als, iets dat zo
voorbijkomt, misschien komt hier iemand net boven de hoofden
van de mensen, ziet u.
80 En als iemand daarginds aan het bidden is en God ze wil
genezen, en wanneer u rondloopt, het—het verwart mij, vooral
nadat ik voor een of twee gebeden heb, en dan beginnen de
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visioenen. Dan gaat u als het ware in een andere dimensie, en u
weet de helft van de tijd gewoon niet waar u zich bevindt.

U zegt: “Is dat de Schrift?” Absoluut. Als u de Bijbel leest,
zou umoeten weten dat dat waar is. Hm-mm.
81 Nu, deze dame hier, ik…misschien zijn we vreemden. En
toevallig bent u de eerste persoon hier vanavond die op het
platform staat, of hier, wel, het is…het zal…ik zal even met
u moeten spreken, als u het niet erg vindt. En we zijn vreemden,
nietwaar? Wij zijn vreemden.
82 En nu, ik zie dat u die foto in uw hand houdt. Ik ben…ik
hoop dat u hem lang mag hebben, en dat u elke keer aan de
samenkomst denkt als u daarnaar kijkt. Ik geloof dat dat…
niet omda-…niet…Ik ben het niet, ziet u. Het is de Engel
des Heren. Het is Zijn foto. Hij was de Vuurkolom die de
kinderen door de woestijn leidde. Misschien hebt u het verhaal
erover gehoord, en hoe het verteld werd. Het staat ook in het
boek, ondertekend in Washington DC. Zie? Er is niets aan
verborgen. Het—het is helemaal, volledig in de openbaarheid
voor onderzoek voor iedereen.
83 Het laat gewoon zien dat Jezus Christus, Die met Mozes in de
woestijn was, aan de oevers van Galilea was met de apostelen,
vanavond hier in Los Angeles is. Zie. Precies Dezelfde. Hij
doet…Wat Hij daar voor Mozes deed; deed Hij in Zijn vlees;
doet Hij vanavond in Zijn gemeente, Dezelfde gisteren, vandaag,
voor eeuwig.
84 Nu, u weet dat ik iets aan het doen ben. Nietwaar, zuster?
Het enige wat het is, is gewoon uw geest onderscheiden. Zo is
het precies. Hetzelfde wat Jezus zei, toen Hij met de vrouw bij de
bron sprak. Hij zei: “Ga uwman halen.” Zie?

Het eerste, Hij zei: “BrengMij te drinken.”

Zij zei: “De put is diep, en het is niet gebruikelijk dat u Joden
zoiets aan Samaritanen vragen.”
85 Hij zei: “Maar als u wist met Wie u spreekt, zou u Mij om
iets te drinken vragen, en Ik zou u water geven dat u hier niet
voor gekomen bent om te putten.” En ging door, totdat Hij precies
ontdektewaar haar probleem lag, zei: “Ga uwman halen.”

Ze zei: “Ik heb er geen.”

Zei: “U hebt er vijf.”
86 En toen ging zij en zei: “Kom, zie een Man die mij alles
vertelde wat ik ooit heb gedaan.” Dat deed Hij niet. Hij vertelde
haar maar over één ding dat—dat verkeerd was. Maar zij wist dat
als God Hem één ding kon openbaren, Hij Hem alle dingen kon
openbaren. Dus, toen—toen zij dat zei…Toen Hij dat zei, ging
ze gewoon de stad in.
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87 Nu, als Hij uit de dood is opgestaan, en ik mijzelf volkomen
aan Zijn Geest heb overgegeven, overeenkomstig Zijn Woord,
heeft Hij beloofd hetzelfde te doen. “De dingen die Ik doe, zult
gij ook doen.”
88 Nu, u bent hier en wij zijn vreemden, hebben elkaar
nooit gekend, de eerste keer dat wij ons ooit ontmoeten, geen
mogelijkheid dat wij elkaar kennen. Maar er is Iemand geweest
Die leven in ons plaatste, Die ons al die jaren heeft bewaard; Hij
gaf ons elke maaltijd die wij ooit aten. En u bent hier vanavond,
misschien is er iets aan de hand, ikweet het niet. Hij wel.
89 En als Hij toeslaat en begint te spreken, blijf dan gewoon stil
en luister naar wat Hij zegt. Dan zult u weten of dat juist is of
niet. Dan wanneer Hij u vertelt wat zal zijn…Als Hij u vertelde
wat was, en u weet of dat juist of fout is, dat weet u, en als dat
juist was, dan zal wat Hij u vertelt dat zal zijn: dat zal ook juist
zijn, nietwaar? Dat is juist. Ja, mevrouw.
90 Er beweegt nu iets over u heen, een vreemd gevoel, een soort
ontzag. En dat is diezelfde foto die u daar in uw hand hebt, dat
is dat Licht. Het wordt melkachtig en mistig tussen ons, omdat
onze geesten samenkomen. En deGeest van deHeiligeGeest dan,
wanneer ik uit mijn eigen geest wegval, neemt het Zijn Geest op,
en dan weet Hij het.
91 En u bent in een…Ik zie nu dat de dame die voor mij
stond in een dokterspraktijk is. En ze wordt aan de linkerkant
onderzocht. Het is een hartkwaal. De dokter…en hij vindt iets
en spreekt met een andere dokter, en ze…hij had het over een
operatie. Maar ze vinden dat er iets mis is, het is een—het is
een gebroken middenrif, helemaal middendoor, en hij kan niet
opereren.

Die dingen zijn waar. Gelooft u nu? Met heel uw hart? U
hebt…
92 Ik zie dat er iets anders beweegt. Het is een—het is een jongen,
of een man; het is een zoon, uw zoon, en hij—hij heeft flauwtes
of zoiets, hij valt…Hij heeft overal gordelroos,en hij is—hij is
een…hij heeft een soort van…Ik zie een jongeman als het ware
flauwvallen of zoiets. Hij—hij is…
93 En u bent een—u bent een Christelijke gelovige, maar u—u
gaat niet naar een bepaalde kerk, omdat u zo in de war bent over
de wijze waarop mensen doen en zo, u schaamt zich om…Dat
klopt. Maar u gelooft mij. En u gelooft dat de samenkomsten die
gaande zijn van God komen.
94 En u bent genezen, dame. U kunt naar huis gaan en gezond
worden, en eveneens zal uw zoon gezond worden, in de Naam
van de Here Jezus Christus. Amen. U zult het zien. God zegene
u, zuster. Heb geloof, twijfel niet. Geloof gewoon met alles
wat u…
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95 Hoe gaat het met u? Gelooft u dat de Here Jezus Christus,
de Zoon van God, u gezond maakt? Rug, alles wat er met u
aan de hand is, uw rugkwaal? U bent ook geïnteresseerd in
iemand anders. Nietwaar? Dat is een zuster. En zij gaat in een
zendingswerk of zoiets, en ze is wat zwak, en u wilt gebed
voor haar. Geen gedachten lezen, maar dat is de waarheid. U
zult ontvangen waar u om vraagt. God zegene u. Ga op weg en
verheug u en wees gelukkig, in Jezus’ Naam.
96 U die uw hoofd daar schudde, net enkele ogenblikken,
meneer, met die aambeien. Gelooft u dat God u net daarvan
genas? Die helemaal daarachter zit, heeft aambeien. Gelooft u
dat God u gezond maakt?
97 Ik zie achter hem iets zwaaien. Het is—het is een vrouw, en
zij bidt voor iemand. Het is—het is iemand die niet van hier is.
Ze kijkt me nu aan, en ze is…Het is een—het is een broer, en hij
heeft iets mis met zijn ogen. En hij is op een plaats waar er veel
tarwe is: het is Minnesota. Sta op, zuster. Geef God eer voor de
genezing van uwbroer inMinnesota. Amen. God zegene u.

Heb geloof, twijfel niet.
98 Hoe gaat het met u? Gelooft u dat u nu in—in de
Tegenwoordigheid van Hem bent, de Here Jezus? U zou u zich
niet zo kunnen voelen als u naast een man stond. Het zou God
moeten zijn. En het zou mij niet zijn, maar dat wat u voelt, komt
van God.
99 Uhebt—u hebt wat moeite, en uwmoeite is met uw ogen, en u
hebt ook last van flauwvallen. U bent…u hebt een—een allergie
waar u last van hebt, en ik zie u iets als flauwvallen of zoiets, en—
en ze waaieren u om adem te geven. U bent in uw woning, het is
een huis waar ze u neerleggen, ik zie u achterover liggen en ze
waaieren u om adem te geven. Uw—uw naam is Merle Davison.
U—u…uw…ik zie uw nummer aan de zijkant van uw…Het
is 1733 Sou-…of West 50th Avenue, Los Angeles. Ga naar huis,
de Here Jezus maakt u gezond, in de Naam van de Here Jezus
Christus, sta het toe.

Heb geloof, twijfel niet.
100 U wist dat u toen genezen werd, nietwaar? Een kleine dame
die daar zit, u hebt een nierkwaal en een blaaskwaal. Jezus heeft
u toen net genezen. God zegene u. Uw geloof heeft u gered.
DezelfdeHere Jezus die de vrouw vertelde dat haar bloedvloeiing
was gestopt, zo is de uwe. U bent nu genezen. U kunt naar huis
gaan, gezond zijn.

Heb geloof in God.
101 Hoe gaat het met u? Gelooft u met heel uw hart, en heel uw
ziel? God zegene u. Wij zijn vreemden voor elkaar. Ik heb u nooit
in mijn leven gezien, weet niets over u, maar God wel. Maar u
weet dat u in Zijn Tegenwoordigheid bent. Dat is juist.
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102 U—u bent hier…U hebt iets aan de hand met de ledematen,
het—het zijn spataderen, in uw ledematen. En u lijdt aan een
zwakte, het was van een hartaanval die u net had. Hm, hm.
103 Er is voor u gebeden door eenmanmet de…hij staatmet zijn
rug naar mij toe, hij is…Het is meneer Valdez, wanneer hij zich
omdraait. Hij zei dat u kanker had. En dan zie ik u van ergens
opstaan, en een—een korte man, nogal dicht haar, Jack Coe, liet
u om een tent heen lopen of zoiets met…Hem, ja. Juist.
104 U hebt net veel blijdschap in uw huis gehad, iets dat net
gebeurde; en u hebt zich verheugd en was blij over uw man of
zoiets, ja, die de Heilige Geest ontving. Ga naar huis, u bent
genezen, dame. Jezus Christus heeft al genez-…Hm-hm.

Hoe gaat het met u? Wij zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u
niet, maar de Here God kent u.

Wees gewoon zo eerbiedig mogelijk, alstublieft, het is nogal
moeilijk wanneer u zich beweegt, maar wees getrouw, geloof, met
heel uw hart.
105 Iemand werd hier genezen, met een galblaaskwaal, net, en
ik denk dat het hier vooraan is, galblaaskwaal. Iemand bewoog
zich achterin en ik—ik raakte het kwijt, wie hetwas. Ik zag de gal,
helemaal ontstoken. En het ging weg.

Artritis, nietwaar? Gelooft u dat God u van de artritis zal
genezen en u gezond zal maken? Ja? In orde, u kunt uw genezing
hebben. Mm-hm.
106 U dan, zuster? U hebt last van hoofdpijn, nietwaar? Die
daarnaast zit. Gelooft u dat God u zal genezen? Dat is uw broer
die daar naast u zit, niet? Dat is juist. Gezwel. Gelooft u dat God
u gezond zal maken? Goed. Sta op en neem uw genezing aan,
zowel u als uw zus. Jezus Christus geneest u en maakt u gezond.
Hm. God zegene u.
107 Dame, de reden dat u opstond, was niet werkelijk een
galblaaskwaal; het was hoge bloeddruk wat u had. Dat is juist.
De uwe was hoge bloeddruk: u bent nu genezen. God zegene u.
Dat u opstond heeft u geholpen. Ja, God zegene u. Ga en wordt
gezond gemaakt. Geloof het.
108 Dame, u die daar naast haar zit, hebt een nierkwaal,
nietwaar? U kunt ook opstaan en genezen worden. Zie? God
zegene u. Twijfel niet, heb geloof. Hm.

Kijk even deze kant op, zuster. Geloofmet heel uw hart.
109 U bent hier voor iemand anders, en dat is een zuster. Ze
is niet in deze streek. Wacht nu even, hier beweegt het. Ze is
op een plaats waar er een grote hardhout streek is, golvende
heuvels, en de vrouw bevindt zich in een—het is een—een snelweg
die naar binnen gaat, en op het bord zie ik, het is P-e-n…
Pennsylvania waar ze zich bevindt. En A-r-d, Ardara—Ardara of
zo-…Ardara, Pennsylvania, waar ze woont.
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110 Ze heeft iets aan de hand met haar bee-…het is kanker in
de benen. En ze heeft een jongen die iets in de bediening is of
zoiets. Hij is een prediker. Stuur die zakdoek naar haar, terwijl
de Heilige Geest op u is.

En moge zij genezen worden, door Jezus Christus’ Naam,
maak het zo.

Gelooft u met heel uw hart, iedereen? Wees eerbiedig, wees
nederig, wees stil voor God.

(Ga niet ver van mij, zie.)
111 Hoe gaat het met u? Gelooft u dat ik Zijn dienstknecht ben?
Wie anders zou dat kunnen doen, dan God alleen? Dat is juist.
Nu, kijk maar, wees nederig, ontspan uzelf en kijk even een
ogenblik naar mij. En laten wij samen kijken naar het Lam van
God, Die deze dingen beloofde.
112 U bent behoeftig. U bent een Christen, want de…het is
helemaal licht rondom u. Maar u bent in moeite. U bent ernstig
ziek. U hebt een falende nier en—en organen in uw lichaam, en
leverproblemen, en u bent zeer ernstig ziek.

En u bent de vrouw van een prediker. En die prediker moest
net van het predikingsveld komen vanwege uw ziekte.
113 Het lijkt mij, ik zie een heel groot gebouw tevoorschijn
komen. Ja. Het is een—een meer erachter, het is een hoge plaats,
en u gaat er doorheen met een heleboel kleine enveloppen in uw
hand, van kamer naar kamer. Het is Mayos’ Kliniek. Dat is het. U
bent net bij Mayos’ geweest, en zij hebben u afgewezen. U woont
nu in Pasadena. Kom hier.
114 Satan, u mag u misschien voor dokters verbergen, maar u
kunt zich niet voor God verbergen. Kom uit de vrouw. Ik bezweer
u bij de levende God, verlaat haar. U bent blootgesteld. Kom uit
van haar.

God zegene u. Ga, met uw handen in de lucht en wees
verheugd en gelukkig en twijfel nergens aan. Geloof Jezus
Christus met heel uw ziel.

Kom dichterbij, zuster. Gelooft u dat God u van die
hartkwaal kan genezen en u gezond kanmaken?
115 O God, ik bid in Jezus’ Naam dat U haar zult genezen. Moge
zij gaan, en hier staande, de Heilige Geest die Uw dienstknecht
zalft, en U zei: “Deze tekenen zullen hen volgen die geloven; als
zij de handen op de zieken leggen, zullen zij gezond worden.” Zij
heeft dit aangenomen, Meester van het universum hier nu, Die
een arm, onwaardig volk gezalfd heeft. Nu leg ik haar de handen
op in Jezus Christus’ Naam voor haar genezing. Amen.

God zegene u, zuster. Ga verblijd, wees blij, en u, het zal in
orde komen met u. Heb geloof in God.
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Gelooft u, zuster? Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van
God is? Gelooft u dat ik Zijn profeet ben, Zijn dienstknecht?
116 U moet nu geloven, of u zult sterven. Het is kanker, en ik zie
hen u onderzoeken. En er is niets dat ze eraan kunnen doen. En
de kanker bevindt zich op beide borsten. Dat is waar.

Wel, Hij Die de geheimen van uw hart kent, en mij heeft
verteld dat als u…Dat u…

Ik moest voor zieke mensen bidden. En ik zei: “Ze zullen mij
niet geloven; ik ben ongeschoold.”

Hij zei: “Zoals Mozes twee tekenen kreeg,” zei, “om de
geheimen van hun hart te kennen, dan zullen ze geloven.”

Gelooft u? Kom hier en laten we bidden.
117 O Here God, Schepper van hemelen en aarde, Auteur van
eeuwig Leven, ik veroordeel deze duivel, dat het van onze zuster
gaat, en zij leeft, door Jezus Christus, de Zoon vanGod. Amen.
118 Gelooft u? Nu, ik wil dat u nu uw hand op de mijne legt zodat
ik niet naar u kijk, zodat de mensen weten dat ik uw gedachten
niet lees. Als de Almachtige God, Die mijn Rechter is, Die Jezus
uit de dood deed opstaan (Jezus zei dat de dingen die Hij deed,
wij ze ook zouden doen.), Die mij ontmoette in mijn kinderjaren,
en deze gave gaf van zien, en God in de Hemel weet dat het waar
is, als Hij mij en dit gehoor bekend zal maken, zonder naar u te
kijken, wat er met u aan de hand is, zult u uw genezing aannemen
en met heel uw hart geloven? Zo ja, steek uw hand op om te
laten…

Maagzweer. Dat is juist. Ga nu naar huis en ga eten. Uw
geloof maakt u gezond, zuster. God zegene u.
119 Kom. Insuline is een vreselijke zaak, maar het is ook een
goede zaak, nietwaar? Maar u hebt diabetes. Jezus Christus heeft
vanavond een Bloedplasma voor u. Gelooft u dat u het aan kunt
nemen door geloof?
120 In de Naam van Jezus Christus, de Zoon van God, moge
dit druipende witte bloed in rood bloed veranderen, in Jezus
Christus’ Naam, de Levengevende Stroom. Amen.
121 Hoe gaat het met u? Vele dingen, als een vrouw, kwalen die
u hebt. Eén ding, u begint te verstijven, vooral als u gaat liggen.
U hebt artritis. Gelooft u dat Jezus Christus u gezond maakt en
dat u gezond zult worden?
122 O Heer, ik bid dat U dit aan onze zuster zult toestaan, in
de Naam van de Here Jezus Christus, terwijl ik haar de handen
opleg, in de Naam van Hem Die dit opgedragen heeft dat het zo
zou zijn. Amen.

Geloof nu, twijfel niet.
123 God kan een hartkwaal net zo gemakkelijk genezen als Hij al
het andere kan genezen. Het is de ergste vijand ter wereld, maar
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Jezus Christus geneest het. Gelooft u het? Ga dan en verheug
u en dank Hem ervoor. En wordt gezond gemaakt door Jezus
Christus’ Naam.
124 Is het niet vreemd, toen ik dat tegen haar zei, dat u hetzelfde
gevoel had, nietwaar? U werd ook genezen. God zegene u. Ga
gewoon, God dankend, en wees gezond.

Vele dingen: artritis, helemaal, en natuurlijk, uw ogen, dat
zien we. Gelooft u dat Jezus Christus u gezond maakt? Gelooft u
dat Hij u zal genezen?

Heer, terwijl deze arme grijsharige moeder hier staat, leg ik
haar de handen op, in de Naam van de Here Jezus, moge zij
gezond worden gemaakt. Amen.

God zegene u. Heb geloof.
Snel! Iedereen buig uw hoofd. Hier beweegt zich een dove

geest ergens in het gehoor. O, het komt van de man. Buig uw
hoofd een ogenblik.
125 O God, Schepper van hemelen en aarde, Auteur van eeuwig
leven en Gever van elke goede gave, Satan heeft dit deze man
aangedaan. Wij verlangen niet naar wonderen, Here, om te
geloven, want U zei: “Een zwak en overspelig geslacht zoekt
naar dat.” Maar Vader, opdat de wereld zou weten dat U Jezus
Christus, de Zoon van God bent, en ik Uw dienstknecht ben,
vraag ik nu (deze geest, die op dezeman is gekomen, omhemdoor
een voertuig om te laten komen): Kom nu uit hem, dove geest, in
de Naam van Jezus Christus, verlaat hem.
126 Hoort u mij, mijn broeder? Hoort u mij? U bent normaal en
gezond. U had prostaatproblemen wat u nerveus deed worden en
op liet staan. Het heeft u nu allemaal verlaten. Ga blijmoedig op
weg. U bent gelukkig en gezond, in Je-…
127 Iedere persoon, in Goddelijke Tegenwoordigheid op dit
moment, kan gezond worden gemaakt van alles wat u hebt.
Het enige wat u hoeft te doen, is geloven op de Here Jezus.
Gelooft u het?
128 Ik ga u vragen om vanavond iets te doen. Als ik het goed
zie. Ik wil dat u overal, iedere persoon die hier is die ziek is, ik
wil dat u uw handen op elkaar legt. Ik—ik—ik zie het door een
visioen tegenover mij. Dat is wat u nu moet doen. Leg uw handen
op elkaar, overal in het gebouw. Laat er iemand bij ze staan.
129 O Almachtige God, kijk nu naar dit tafereel. Arme,
sterfelijke wezens die lijden, en die voor elkaar bidden. Satan,
u bent veroordeeld: kom uit, in de Naam van Jezus, de Zoon
van… 
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