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Voice Of God Recordings, Inc. is een interdenominationele  
bediening die gewijd is aan het verspreiden van het  
Evangelie van de Here Jezus Christus. Het is ons gebed dat 
dit boekje een zegen voor u zal zijn en u een beter begrip 
zal geven van de vergevorderde tijd waarin wij leven.



EEN PROFEET?
In de Bijbel bracht God altijd Zijn Boodschap 

aan de mensen op de wereld door de profeet 
van het tijdperk. Hij sprak tot Mozes door een 

brandende struik en gaf hem de opdracht de Hebreeën 
uit Egypte te leiden. De zichtbare Vuurkolom en 
andere tekenen werden gegeven om zijn bediening te 
betuigen. Johannes de Doper bracht een Boodschap 
om de wereld voor te bereiden op de komende Messias. 
Terwijl de Here Jezus in de rivier de Jordaan gedoopt 
werd, bevestigde een Stem uit de Hemel Johannes zijn 
opdracht om het Lam van God te introduceren: “Dit 
is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb.” 
Jaren later kon men de Stem van de Here opnieuw 
horen spreken tot een profeet, toen Hij tot Paulus sprak 
door een verblindend Licht, en hem later de opdracht 
gaf om de gemeenten op orde te stellen. Door het 
Nieuwe en Oude Testament heen heeft God nooit tot 
Zijn volk gesproken door een denominationeel systeem 
of een religieuze organisatie. Hij heeft altijd tot de 
mensen gesproken door één man: Zijn profeet. En Hij 
betuigde deze profeten door bovennatuurlijke tekenen.  

Maar hoe zit het vandaag de dag? Openbaart 
God nog steeds Zijn Woord aan de profeten? 
Zijn er nog steeds bovennatuurlijke tekenen? 
Zou God heden ten dage een profeet tot de 
wereld zenden? Het antwoord is beslist:

“Ja!”
Maar hoe zullen we het weten wanneer een 

profeet zich voordoet? Hoe zal hij eruitzien? Hoe zal 
hij handelen? Welk teken zal Hij ons geven? Welke 
Schriftgedeelten zal hij vervullen?
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De profeten van weleer waren dappere mannen van 

God en waren niet bang om religieuze organisaties te 
weerstaan. In feite werden ze bijna altijd verguisd door 
de geestelijkheid. Elia daagde de religieuze organisaties 
van zijn tijd uit door hen te vragen of God hún offer zou 
respecteren, of het zijne. Zij juichten. Zij profeteerden. 
Zij sprongen bovenop het altaar. Zij sneden zichzelf met 
messen. Maar God hoorde hen niet. Elia keek op naar de 
Hemel en zei: “Heden moge bekend worden, dat Gij God 
zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw woord 
al deze dingen doe.” Toen riep hij vuur van de Hemel om 
het offer te verteren. De profeet Micha weerstond de 
Koning van Israël en het gehele priesterschap toen hij de 
Hogepriester Zedekia bestrafte voor het profeteren van 
een leugen. De Hogepriester sloeg hem in het gezicht en 
de Koning zette hem gevangen vanwege het spreken van 
de waarheid. Zelfs de Here Jezus werd zo gehaat door de 
religieuze organisaties van Zijn tijd dat zij Hem naast de 
slechtste misdadigers kruisigden. Als de geschiedenis 
waarheidsgetrouw is, zou een profeet gehaat worden 
door het moderne denominationele systeem, en zou hij 
als ketter, valse profeet, of nog erger worden aangemerkt. 
Maar God zou het voor Zijn dienstknecht opnemen.

Als er een profeet in deze moderne dag was, 
op welke manier zou die dan door de Katholieke 
Kerk geaccepteerd worden? De Baptistenkerk? 
De Lutherse Kerk? Elke andere denominatie? 

De Here Jezus gebood aan allen die Hem geloven: 
“Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in 
mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe 
tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, 
en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun 
geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen 
en zij zullen genezen worden.” (Marcus 16:17-18). Is 
dit Schriftgedeelte vandaag waar? Als het niet waar 
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is, wanneer hielden de woorden van de Here dan op 
te bestaan? Door de Bijbel heen konden de profeten 
de zieken genezen, duivelen uitwerpen en wonderen 
verrichten. Mozes plaatste de koperen slang voor het 
volk Israël om hen van de beet van giftige slangen 
te genezen (Numeri 21:9). Naäman, een machtige 
Syriër, kwam naar Elisa om van melaatsheid genezen 
te worden (II Koningen 5:9). Toen een jonge man uit 
het bovenraam een dodelijke val maakte, omarmde 
de apostel Paulus hem en bracht het leven in het 
dode lichaam terug (Handelingen 20:10). We hebben 
slechts een verslag van ongeveer 3½ jaar van het 
leven van onze Here Jezus, maar tijdens die paar jaren 
genas Hij voortdurend de zieken. Blinden werden 
ziende gemaakt. Melaatsen werden genezen. Doven 
ontvingen hun gehoor. Verlamden liepen. Elke kwaal 
werd genezen (Mattheüs 4:23). 

God betuigde zijn profeten ook op andere manieren 
dan alleen door genezingen. Zelfs de best bewaarde 
geheimen van het hart werden aan deze mannen van 
God bekend gemaakt. Koning Nebukadnezar had 
een verontrustende droom, maar hij kon zich niet 
herinneren waar het over ging. De profeet Daniël 
vertelde de koning zowel de droom als de profetie 
die erop volgde (Daniël 2:28). Niets was voor Salomo 
verborgen toen de koningin van Scheba voor hem 
kwam. Hij was zo vervuld met de Geest, dat hij 
haar de vragen van haar hart vertelde voordat ze die 
stelde (I Koningen 10:3). Elisa vertelde de Koning 
van Israël alle plannen van de koning van Syrië, zelfs 
de vertrouwelijke gesprekken die in zijn slaapkamer 
gevoerd werden (II Koningen 6:12).

Door Zijn eigen handelingen toonde de Here Jezus 
vaak dat deze Geest van onderscheiding de Geest van 
Christus is. Hij onderscheidde Nathanaëls natuur, toen 
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Hij zei: “Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog 
is!” En Jezus ging verder met Nathanaël te vertellen 
waar hij was toen Phillippus hem over de Messias sprak 
(Johannes 1:49). Toen Nathanaël zag dat Jezus zijn hart 
kende, herkende hij Hem onmiddellijk als de Christus. 
De eerste keer dat Jezus Petrus zag, vertelde Hij hem de 
naam van zijn vader, Jonas (Johannes 1:43). Toen liet 
Petrus alles achter en volgde Jezus voor de rest van zijn 
leven. Jezus ontmoette de Samaritaanse vrouw bij de 
bron en vertelde haar over haar zonden uit het verleden. 
Haar eerste woorden waren: “Here, ik zie dat Gij een 
profeet zijt” (Johannes 4:19). Alle drie deze mensen 
kwamen uit verschillende lagen van de bevolking, toch 
herkenden zij Jezus onmiddellijk toen Hij de gave van 
onderscheiding toonde. 

Verdween deze gave bij het schrijven van de laatste 
pagina van de Bijbel? Als deze wonderen zo duidelijk 
in de Bijbel zijn beschreven, waar zijn ze dan 
vandaag? Een hedendaagse profeet zou zeker door 
wonderen betuigd worden. 

Heeft God Zijn volk vergeten? Is Hij nog steeds 
in staat om de zieken te genezen? Spreekt Hij nog 
steeds tot ons door Zijn profeten? Voorzag een 
van de profeten deze tijd? 

Zijn er profetieën die nog 
vervuld moeten worden?



DE BELOFTE 
VAN EEN PROFEET 

IN DE LAATSTE DAGEN
De allerlaatste woorden in het Oude Testament 

geschreven, doen deze belofte: “Zie, Ik zend u de profeet 
Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 
Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen 
en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet 
kome en het land treffe met de ban.” (Mal. 4:5-6)

De grote en geduchte dag des Heren moet nog komen, 
dus zouden we oprecht moeten zoeken naar de profeet 
Elia. In de Bijbel kwamen de profeten niet naar de 
religieuze organisaties van de heersende stroming. Ze 
kwamen tot een uitgekozen minderheid. Stelt u zich eens 
voor dat de profeet van Maleachi 4 kwam, en dat wij hem 
zouden missen. Wat als hij lijkt op de profeten van weleer, 
en slechts een handjevol mensen hem zouden herkennen? 
Als deze profeet in de laatste dagen terug moet keren, 
hoe zullen we hem dan herkennen? Het antwoord wordt 
duidelijk in de Schriften gevonden. Hij zal de natuur 
van een profeet hebben. Hij zal de geheimen van het 
hart kennen. Hij zal wonderen verrichten. De religieuze 
organisaties zullen proberen om hem in diskrediet te 
brengen. Maar er zal een uitgekozen minderheid zijn die 
hem herkent als de beloofde boodschapper voor die tijd.

Hoe zullen we weten wanneer Elia terugkeert? Welke 
kenmerken zal hij vertonen zodat wij hem kunnen 
herkennen?

Elia was een man van de wildernis. Grote tekenen en 
wonderen volgden zijn bediening. Hij predikte tegen 
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het kwaad van zijn tijd. Hij predikte vooral tegen de 
immoraliteit van koningin Izebel. Toen Elia ten Hemel 
werd opgenomen in een wagen van vuur, viel zijn geest 
op Elisa. Grote tekenen en wonderen markeerden toen 
Elisa’s bediening, en ook hij predikte tegen de zonden 
van de wereld. Beide profeten stonden alleen tegen de 
religieuze organisaties van die tijd. Honderden jaren 
later keerde diezelfde geest terug naar de aarde in 
Johannes de Doper. De profeet Maleachi voorzegde dat 
Elia terug zou keren om de Here te introduceren: “Zie, Ik 
zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden 
zal…” (Maleachi 3:1). Johannes de Doper was geheel in 
stijl toen hij de kinderen van God tot bekering opriep. 
Zoals Elia predikte hij tegen de koning en de moderne 
religieuze organisaties. De Here Jezus bevestigde dat 
Johannes de Doper de profeet van Maleachi 3 was in het 
Boek Mattheüs. (11:10): “Deze is het, van wie geschreven 
staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die 
uw weg voor U heen bereiden zal.” Lukas 1:17 zegt dat 
de geest van Elia in Johannes de Doper moest zijn, “En 
hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de 
kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot 
de kinderen.” Maar merk op dat het tweede deel van 
Maleachi 4 nog vervuld moest worden: “…en het hart der 
kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land 
treffe met de ban.” Dat deel van de Schrift zal komen te 
geschieden vóór de wederkomst van Christus.

Tweeduizend jaar na Johannes de Doper is het 
opnieuw tijd voor de geest van Elia om naar de aarde 
terug te keren.  

Die dag is gekomen! In dit tijdperk hebben we de 
geest van Elia terug zien keren. Hij trotseerde het 
moderne denominationele systeem. Hij stond op tegen 
de zonden van de wereld. Hij toonde talloze tekenen 
en wonderen. Hij predikte de Bijbel woord voor woord 
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van Genesis tot Openbaring. De profeet van Maleachi 4 
kwam zoals beloofd, en hij bracht een Boodschap van de 
Troon van de Almachtige God. De naam van die profeet 
is William Marrion Branham. We noemen hem 
“Broeder Branham.” 

 “William Branham, die ik liefhad, en van wie ik 
geloofde dat hij een profeet van God was.” Oral Roberts, 
wereldberoemde evangelist en oprichter van Oral Roberts University.

“William Branham kwam op onze weg als de profeet 
van God en toonde ons in de twintigste eeuw precies 
dezelfde dingen die ons werden getoond in de 
Evangeliën…God heeft Zijn volk bezocht, want een 
groot profeet is onder ons opgestaan.” Dr. T.L. Osborn, 
Pinkster-evangelist en beroemd schrijver.

“Voordat voor een persoon werd gebeden, zou hij 
nauwkeurige details geven met betrekking tot de 
aandoening van de persoon, en ook details van hun 
leven - hun woonplaats, activiteiten, handelingen - zelfs 
ver terug in hun kindertijd. Branham maakte nooit 
één keer een vergissing met het woord van kennis 
in al die jaren dat ik bij hem was. Dat behelst, in mijn 
geval, duizenden zaken.” Ern Baxter, evangelist, manager 
voor de Branham Campagnes gedurende zeven jaar, en een van de 
oorspronkelijke leiders van de British New Church Movement.

Vanaf de tijd dat de Here Jezus Christus op aarde 
wandelde, heeft geen mens de wereld op zo’n diepgaande 
manier beïnvloed. Van een bescheiden begin in een 
éénkamerhutje in de heuvels van Kentucky, tot Amarillo 
Texas, waar de Here hem Thuis haalde, werd zijn 
leven voortdurend gekenmerkt door bovennatuurlijke 
gebeurtenissen. Op aanwijzing van de Engel des Heren 
in 1946, ontstak Broeder Branhams bediening een 
vonk die een periode van grote genezingsopwekkingen 
deed ontbranden, die over Amerika en rond de wereld 
raasde. Tot de dag van vandaag wordt hij erkend door 
Christelijke historici als de “vader” en “koploper” van 
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de genezingsopwekking uit de jaren vijftig, die de 
Pinkstergemeente heeft veranderd en tenslotte de 
oorsprong werd van de Charismatische beweging, die 
vandaag de dag bijna elke Protestantse denominatie 
beïnvloedt. Echter, geheel in stijl, hechten de denominaties 
weinig geloof aan zijn leringen en ontkennen zijn opdracht. 

Overal waar hij kwam, bewees God dat Broeder Branham 
de profeet aan deze generatie is. Net als Job, sprak de 
Here tot hem in een wervelwind. Net als Mozes, werd de 
Vuurkolom gezien die hem leidde. Net als Micha, werd 
hij verguisd door de geestelijkheid. Net als Elia, was hij een 
man van de wildernis. Net als Jeremia, kreeg hij de opdracht 
door een Engel. Net als Daniël, zag hij visioenen over de 
toekomst. Net als de Here Jezus, kende hij de geheimen van 
het hart. En net als Paulus, genas hij de zieken. 

De Here heeft Zijn volk opnieuw bezocht door een 
profeet. In de donkerste tijd in de geschiedenis, waarin 
de moraal naar een dieptepunt is gezonken zoals nooit 
eerder is gezien en massavernietigingswapens aan de 
horizon opdoemen, werd een deemoedig man uit de 
tegenwoordigheid van God gezonden om een stervend 
ras tot bekering op te roepen.  

De geliefde discipel Johannes schreef over de Here Jezus:
En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan 

heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden 
worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven 
boeken niet kunnen bevatten. Amen. (Johannes 21:25) 

Hetzelfde kan gezegd worden over het leven van 
Broeder Branham. Er zijn meer dan 1200 opgenomen 
predikingen met duizenden verhalen over het leven van 
deze dappere man. Toch horen we voortdurend nieuwe 
getuigenissen van zijn invloed op de levens van miljoenen 
mensen. Dit boekje kan bij lange na niet beschrijven welk 
een invloed deze man van God op de wereld had.



HET BEGIN
“Toen ik werd geboren ginds in een kleine hut in 

Kentucky, kwam de Engel des Heren door het raam en 
bleef daar staan. Er was een Vuurkolom.”

Het ochtendlicht brak net door het donker van de 
koele hemel in april. Het enige houten raam stond 
open om het morgenlicht in het éénkamerhutje 
binnen te laten. Een roodborstje dat naast het raam 
zat, scheen vanmorgen erg vrolijk te zijn en zong naar 
hartenlust. In de hut stak een jonge Charles Branham 
zijn handen in zijn gloednieuwe overall en keek neer 
op zijn 15-jarige vrouw. “We zullen hem William 
noemen,” zei de vader. 

Een bovennatuurlijk Licht kwam het raam binnen. 
Het Licht bewoog zich door de kamer en hing boven het 
bed waar de baby net geboren was. Dit was hetzelfde 
Licht dat de Hebreeuwse kinderen vanuit Egypte had 
gebracht. Het was hetzelfde Licht dat Paulus op zijn weg 
naar Damascus tegenkwam. En het zou verder gaan om 
deze kleine baby te leiden om een Bruid van Christus uit 
de wereld te roepen. Dat Licht was niemand minder dan 
de Engel des Heren, de Vuurkolom; en het was opnieuw 
aan de mens verschenen. 

En daarbinnen, in deze kleine blokhut, op de 
morgen van de 6e april, opende de vroedvrouw 
het raam zodat het licht naar binnen kon schijnen 
om mama en papa te laten zien hoe ik eruit 
zag. Toen kwam een Licht, ongeveer ter grootte 
van een kussen, wervelend door het raam. Het 
cirkelde in het rond waar ik was, en daalde neer 
op het bed. Verscheidene bergbewoners stonden 
daar. Ze huilden.
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De geboorteplaats van William Branham, Burkesville, Kentucky, USA.

Het eenvoudig huisje stond in de heuvels in het zuiden 
van Kentucky, dichtbij het stadje Burkesville. De datum 
was 6 april 1909. De baby was de eerste van tien kinderen 
die geboren zouden worden bij Charles en Ella Branham.

Het duurde niet lang voordat de Engel des Heren de 
jonge William Branham opnieuw bezocht.

Toen hij een kind was, sprak de Engel voor het eerst 
tot hem, en zei dat hij dichtbij een stad, New Albany 
genaamd, zou wonen. Hij ging het huis binnen en 
vertelde zijn moeder wat er net gebeurd was. Zoals 
elke moeder, besteedde ze niet veel aandacht aan 
het verhaal en stopte hem in bed om zijn zenuwen 
te kalmeren. Twee jaar later verhuisde het gezin naar 
Jeffersonville Indiana, op slechts een paar mijl afstand 
van de stad New Albany in het zuiden van Indiana.

Een paar jaar later sprak de Engel opnieuw tot de 
jonge profeet. Het was een rustige septemberdag en de 
warme zon scheen door de kleurrijke herfstbladeren. 
De jongen liep met moeite met twee emmers water 
over het pad. Een maïskolf was onder zijn gewonde 
teen gebonden om die vrij van het vuil te houden. Hij 
ging in de schaduw van een grote populier zitten om 
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uit te rusten. De tranen stroomden over zijn wangen 
terwijl hij van teleurstelling huilde: Zijn vrienden 
waren aan het genieten bij de plaatselijke visvijver, en 
hij moest thuisblijven om voor zijn vader water op 
te halen. Plotseling begon de wind rond te draaien in 
de boom boven hem. Hij veegde zijn ogen af en ging 
staan. Hij hoorde het geluid van bladeren die in de wind 
waaiden…maar er was geen wind. Hij keek omhoog, en 
ongeveer halverwege de populier was iets dat de droge 
bladeren deed ronddraaien.

Plotseling sprak een Stem: “Drink of rook niet, of 
verontreinig je lichaam op geen enkele manier, er zal 
een werk voor je te doen zijn als je ouder wordt.” De 
bange zevenjarige jongen liet zijn emmers vallen en 
rende naar zijn moeder. 

Net zoals de profeet Samuël, had God opnieuw 
tot een kind gesproken. 

Een paar weken later was hij aan het knikkeren met 
zijn jongere broer. Een vreemd gevoel kwam over hem. 
Hij keek uit over de rivier de Ohio en zag een prachtige 
brug. Zestien mannen maakten een dodelijke val toen 
de brug de rivier overspande. De jonge profeet had zijn 
eerste visioen gezien. Hij vertelde het zijn moeder, en 
zij schreef zijn verhaal op. Jaren later vielen 16 mannen 
naar beneden en kwamen om het leven toen men aan 
het bouwen was met de Second Street brug over de 
rivier de Ohio in Louisville, Kentucky.

De Here toonde hem visioenen over de 
toekomst. En net zoals bij de profeten vóór hem: 
de visioenen faalden nooit. 



DE JEUGDJAREN
Zijn leven lang wilde Broeder Branham graag in de 

wildernis zijn. Op 18-jarige leeftijd verliet hij Indiana 
voor de woeste bergen in het westen. Zijn verblijf in 
Arizona duurde niet lang voordat hij werd genoodzaakt 
om terug te keren. 

Op een dag bedacht ik dat ik een manier had 
ontdekt om van die roeping af te komen. Ik ging 
naar het westen om op een ranch te werken. Vriend, 
God is daar net zo groot als Hij ergens anders is. Ik 
hoop dat u uw voordeel kunt doen met mijn ervaring. 
Wanneer Hij u roept, antwoord Hem dan.

Op een septemberochtend van het jaar 1927 
vertelde ik moeder dat ik zou gaan kamperen 
in Tunnel Mill, dat ongeveer veertien mijl van 
Jeffersonville ligt, waar we toen woonden. Ik had 
al plannen gemaakt om met een paar vrienden 
een reis naar Arizona te maken. Toen moeder 
weer van mij hoorde, was ik niet in Tunnel Mill, 
maar in Phoenix, Arizona, om de God van Liefde te 
ontvluchten. Het leven op de ranch was heel goed 
voor een poosje, maar al snel verveelde het, net 
als elk ander vermaak van de wereld. Maar mag ik 
hier zeggen: Prijs God, dat de ervaring met Jezus 
steeds aangenamer wordt en nooit verveelt. Jezus 
geeft altijd volmaakte vrede en troost.

Vele malen heb ik de wind door de hoge dennen 
horen waaien. Het leek alsof ik Zijn Stem kon horen 
roepen ver weg in het bos, en zeggen: “Adam, 
waar zijt gij?” De sterren leken zo dichtbij te zijn, 
dat je ze met je handen kon plukken. God leek zo 
dichtbij te zijn.

Eén ding betreffende dat land zijn de wegen in de 
woestijn. Als u ooit van de weg af raakt, verdwaalt 
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u heel gemakkelijk. Heel vaak zien toeristen kleine 
woestijnbloemen en gaan van de hoofdweg af 
om ze te plukken. Ze dolen rond in de woestijn 
en verdwalen en sterven soms van de dorst. Zo is 
het op het pad van een Christen - God heeft een 
hoofdweg. Hij spreekt erover in Jesaja, het 35ste 
hoofdstuk. Het heet de “Hoofdweg van Heiligheid.” 
Vele malen trekken kleine genoegens van de wereld 
u van de hoofdweg af. Dan hebt u uw ervaring met 
God verloren. In de woestijn, wanneer u verdwaald 
bent, verschijnt er soms een luchtspiegeling. Voor 
mensen die sterven van dorst, zal de luchtspiegeling 
een rivier of een meer zijn. Vele malen hollen 
mensen er achteraan en vallen erin om alleen maar 
te ontdekken dat ze gewoon in heet zand baden. 
Soms toont de duivel u iets en zegt dat het plezierig 
is. Dat is gewoon een luchtspiegeling, het is iets 
dat niet echt is. Als u ernaar luistert, bemerkt u dat u 
alleen maar verdrietiger wordt. Sla er geen acht op, 
beste lezer. Geloof Jezus, die u levend water geeft, 
voor hen die hongeren en dorsten.

Op een dag kreeg ik een brief van thuis, waarin 
stond dat één van mijn broers erg ziek was. Het 
was Edward, degene die op mij volgde. Natuurlijk 
dacht ik dat het niet ernstig was, dus geloofde ik 
dat hij weer beter zou worden. Maar een paar 
dagen later op een avond, toen ik uit de stad 
kwam, zag ik, toen ik door de kantine van de 
ranch liep, een papier op tafel. Ik pakte het op. 
Er stond: “Bill, kom naar de noordelijke weide. 
Heel belangrijk.” Nadat ik het briefje had gelezen, 
liep ik met een vriend naar de weide. De eerste 
persoon die ik ontmoette was een oude Lone Star 
ranger die op de ranch werkte. Zijn naam was 
Durfy, maar we noemden hem “Pop”. Hij had een 
droevige uitdrukking op zijn gezicht, toen hij zei: 
“Billy jongen, ik heb slecht nieuws voor je.” Toen 
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kwam de voorman aanlopen. Ze vertelden me dat 
er net een telegram was gekomen, waarin stond 
dat mijn broer was gestorven.

Beste vriend, een poos lang kon ik niet bewegen. 
Het was het eerste sterfgeval in ons gezin. Maar ik 
wil zeggen dat het eerste waaraan ik dacht was, of 
hij bereid was om te sterven. Toen ik mij omdraaide 
en over de gele prairie keek, liepen de tranen over 
mijn wangen. Wat herinnerde ik het me goed wat 
een worsteling het was toen we kleine jongens 
waren en hoe moeilijk het voor ons geweest was.

We gingen naar school met nauwelijks genoeg 
te eten. De tenen staken uit onze schoenen en we 
moesten oude jassen dragen, vastgespeld bij 
de nek, omdat we geen overhemd aan hadden. 
Wat herinnerde ik mij ook nog goed dat Moeder 
eens wat popcorn in een emmertje voor de lunch 
deed. We aten niet met de rest van de kinderen. 
We konden ons geen eten veroorloven, zoals 
zij hadden. We glipten altijd over de heuvel en 
aten daar. Ik herinner me de dag dat we popcorn 
hadden, we vonden dat het een echte traktatie was. 
Dus om zeker te zijn dat ik mijn deel ervan kreeg, 
ging ik voor het middaguur naar buiten en nam een 
flinke handvol, voordat mijn broer zijn deel kreeg.
Toen, terwijl ik daar stond te kijken naar die door 
de zon verdroogde prairie, dacht ik aan al die 
dingen en vroeg mij af of God hem naar een 
betere plaats had gebracht. Toen riep God mij 
opnieuw, maar zoals gewoonlijk probeerde ik het 
uit de weg te gaan.
Ik maakte me gereed om naar huis te komen voor 
de begrafenis. Toen Dominee McKinny van de 
Port Fulton Kerk, een man die net als een vader 
voor mij is, op zijn begrafenis predikte, zei hij erbij: 
“Misschien zijn er hier enigen, die God niet kennen, 
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en als dat zo is, neemt Hem nu aan.” O, ik greep 
mijn stoel vast, God handelde opnieuw met mij. 
Beste lezer, wanneer Hij roept, antwoord Hem.
Ik zal nooit vergeten hoe mijn arme vader en 
moeder na de begrafenis huilden. Ik wilde terug 
naar het Westen gaan, maar moeder smeekte me 
zo hard ze kon om te blijven, dat ik er uiteindelijk 
in toestemde om te blijven, als ik werk kon vinden. 
Ik kreeg al snel een baan bij de Public Service 
Company van Indiana.
Ongeveer twee jaar later, tijdens het testen van 
gasmeters in de meterwerkplaats bij de gasfabriek 
in New Albany, werd ik bedwelmd door gas en 
heb er weken van te lijden gehad. Ik ging naar alle 
artsen die ik kende. Ik kon geen verlichting krijgen. 
Ik had last van maagzuur, veroorzaakt door de 
effecten van gas. Het werd steeds erger. Ik werd 
naar specialisten in Louisville, Kentucky, gebracht. 
Tenslotte zeiden zij dat het mijn blindedarm was en 
zeiden dat ik een operatie moest hebben. Ik kon 
het niet geloven, want ik had nooit pijn in mijn zij 
gehad. De dokters zeiden dat ze niets meer voor mij 
konden doen, totdat ik een operatie zou hebben. 
Uiteindelijk stemde ik ermee in om het te doen, maar 

ik stond erop dat ze gebruik 
maakten van plaatselijke 
verdoving, zodat ik bij de 
operatie kon meekijken.
O, ik wilde iemand om mij 
bij te staan die God kende. 
Ik geloofde in gebed, maar 
kon niet bidden. Dus ging 
de prediker van de Eerste 
Baptisten Kerk met me mee 
naar de operatiekamer.
Toen ze me van de tafel 
naar mijn bed tilden, voelde 
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ik me steeds zwakker en zwakker worden. Mijn hart 
klopte amper meer. Ik voelde de dood over mij heen. 
Ik werd steeds kortademiger. Ik wist dat ik het einde 
van mijn weg bereikt had. O vriend, wacht totdat u 
daar eens komt, dan zult u over een heleboel dingen 
nadenken die u gedaan hebt. Ik wist dat ik nooit had 
gerookt, gedronken of welke onreine gewoonten 
dan ook had gehad, maar ik wist dat ik niet gereed 
was om mijn God te ontmoeten.
Mijn vriend, als u alleen maar een koud formeel 
kerklid bent, zult u weten, wanneer u het einde 
bereikt hebt, dat u niet gereed bent. Dus als dat 
alles is, wat u over mijn God weet, vraag ik u hier nu 
om op uw knieën te gaan en Jezus te vragen om u 
die ervaring van wedergeboorte te geven, zoals Hij 
Nicodemus vertelde in Johannes, hoofdstuk 3, en o, 
wat zullen de vreugdeklokken luiden. Prijs Zijn Naam.
Het begon donkerder te worden in de ziekenkamer, 
alsof het in een groot bos was. Ik kon de wind 
door de bladeren horen waaien, toch leek het op 
verre afstand in de bossen. U hebt waarschijnlijk 
wel eens een zuchtje wind door de bladeren horen 
waaien, dat dichter en dichter bij u komt. Ik dacht: 
“Welnu, dit is de dood die komt om me te halen.” 
O! Mijn ziel moest God ontmoeten, ik probeerde te 
bidden, maar kon het niet.
De wind kwam dichterbij, luider en luider. 
De bladeren ritselden en plotseling was ik 
heengegaan.
Het leek toen of ik weer een kleine jongen op blote 
voeten was, en in die laan stond, onder dezelfde 
boom. Ik hoorde diezelfde Stem die zei: “Drink of 
rook nooit.” En de bladeren die ik hoorde waren 
dezelfde die die dag door die boom waaiden.
Maar deze keer zei de Stem: “Ik heb je geroepen 
en je wilde niet gaan.” Het herhaalde zich voor de 
derde keer.
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Toen zei ik: “Here, als U dat bent, laat me weer 
naar de aarde teruggaan en ik zal Uw Evangelie 
van de daken en op de straathoeken prediken. Ik 
zal iedereen erover vertellen!”
Toen dit visioen voorbij was, ontdekte ik dat ik mij 
nog nooit zo goed had gevoeld. Mijn chirurg was 
nog in het gebouw. Hij kwam en onderzocht me 
en was verbaasd. Hij keek alsof hij dacht dat ik 
dood zou moeten zijn, toen zei hij: “Ik ben geen 
kerkganger, mijn praktijk is zo groot, maar ik weet 
dat God deze jongen heeft bezocht.” Waarom hij 
dat zei, weet ik niet. Niemand had er iets over 
gezegd. Als ik toen had geweten wat ik nu weet, 
zou ik uit dat bed zijn opgestaan en Zijn Naam 
hebben geloofd en geprezen.
Na een paar dagen mocht ik naar huis terugkeren, 
maar ik was nog ziek en was genoodzaakt om een 
bril te dragen, vanwege astigmatisme. Mijn hoofd 
schudde als ik een ogenblik naar iets keek.
Ik begon God te zoeken en te vinden. Ik ging 
van kerk naar kerk, om te proberen een plaats te 
vinden waar er een ouderwetse altaaroproep was. 
Het trieste ervan was dat ik er geen kon vinden.
Ik zei dat als ik ooit een Christen was, ik er ook echt 
één wilde zijn. Een prediker die me die opmerking 
hoorde maken zei: “Nu Billy jongen, je drijft af naar 
fanatisme.” Ik zei dat als ik ooit religieus werd, ik 
het wilde voelen als het kwam, net zoals het bij de 
discipelen was.
O prijs Zijn Naam. Ik kreeg de godsdienstigheid 
later en ik heb het nog steeds, en door Zijn hulp, 
zal ik het altijd blijven houden.
Op een avond werd ik zo hongerig naar God en 
een echte ervaring, dat ik naar de oude schuur 
achter het huis ging en probeerde te bidden. Ik 
wist toen niet hoe ik moest bidden, dus begon 
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ik gewoon met Hem te praten, zoals ik met ieder 
ander zou doen. Plotseling kwam er een Licht in 
de schuur en het vormde een kruis en de Stem 
van het kruis sprak tot mij in een taal die ik niet 
kon verstaan. Toen ging het weg. Ik stond aan de 
grond genageld. Toen ik weer tot mezelf kwam, 
bad ik: “Here, als U dat bent, kom alstublieft en 
spreek weer met mij.” Ik was mijn Bijbel gaan lezen 
sinds ik thuis was gekomen uit het ziekenhuis en 
ik had in I Johannes 4 gelezen: “Geliefden, geloof 
niet elke geest, maar beproef of zij uit God zijn.”

Ik wist dat een geest aan mij was verschenen 
en toen ik bad verscheen hij weer. Toen scheen 
het mij toe dat er duizend pond van mijn ziel was 
afgenomen. Ik sprong op en rende naar huis en het 
voelde alsof ik zweefde.

Moeder vroeg: “Bill, wat is er met jou gebeurd?” Ik 
antwoordde: “Ik weet het niet, maar ik voel me echt 
goed en licht.” Ik kon niet langer in huis blijven. Ik 
moest naar buiten gaan en rennen.

Toen wist ik, dat als God wilde dat ik ging prediken, 
Hij mij zou genezen. Dus ging ik naar een kerk waar 
men geloofde in het zalven met olie en ik was meteen 
genezen. Ik zag toen dat de discipelen iets hadden, 
dat de meeste predikers vandaag de dag niet 
hebben. De discipelen waren gedoopt met de Heilige 
Geest en konden zo de zieken genezen en machtige 
wonderen in Zijn Naam doen. Dus begon ik te bidden 
om de doop met de Heilige Geest en kreeg die.

Op een dag, ongeveer zes maanden later, gaf God 
mij het verlangen van mijn hart. Hij sprak tot mij in 
een groot Licht en vertelde me om te gaan prediken 
en voor de zieken te bidden en Hij zou hen genezen, 
ongeacht welke ziekte ze hadden. Ik begon te 
prediken en te doen wat Hij me vertelde om te 
doen. O vriend, ik kan nauwelijks een begin vinden 
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u te vertellen wat er allemaal is gebeurd: Blinde 
ogen werden geopend. Verlamden liepen. Kankers 
zijn genezen, en allerlei wonderen zijn gedaan.

Op een dag, aan de voet van Spring Street, 
Jeffersonville, Indiana, na een opwekking van 
twee weken, was ik 130 mensen aan het dopen. 
Het was een hete dag in augustus en er waren 
ongeveer 3000 mensen aanwezig. Ik stond op 
het punt om de 17e persoon te dopen, toen ik 
plotseling die stille zachte Stem weer hoorde en 
Hij zei: “Kijk omhoog.” De hemel was als koper 
op die hete augustusdag. We hadden ongeveer 
drie weken lang helemaal geen regen gehad. Ik 
hoorde de Stem weer, en toen zei Hij de derde 
keer weer: “Kijk omhoog.”
Ik keek omhoog en daar kwam uit de lucht een 
grote heldere ster, die ik al vele malen eerder 
had gezien, maar waar ik u niet eerder over 
had verteld. Vele malen heb ik mensen over het 
verschijnen ervan verteld en ze lachten alleen 
maar en zeiden: “Bill, dat verbeeld je je alleen 
maar. Of misschien droomde je.” Maar prijs God, 
deze keer had Hij Zichzelf zichtbaar getoond aan 
iedereen, omdat het zo dichtbij me kwam dat ik niet 
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eens kon spreken. Nadat een paar ogenblikken 
voorbij gegaan waren, schreeuwde ik het uit, en 
veel mensen keken omhoog en zagen de ster 
net boven mij. Sommigen vielen flauw terwijl 
anderen juichten en anderen renden weg. Toen 
keerde de ster terug naar de hemel en de plaats 
die hij verlaten had was ongeveer vier meter in 
het vierkant en deze plaats bleef bewegen en 
woelen, alsof er golven rolden. Er had zich op 
deze plek een kleine witte wolk gevormd en de 
ster werd in deze kleine wolk opgenomen. 

Net zoals Johannes de Doper, werd de profeet betuigd 
in de wateren van de Doop.

De visioenen bleven doorgaan. Hij kreeg te horen 
van zijn mede-geestelijken dat zijn visioenen niet van 
God waren. Hij kreeg te horen dat een boze geest hem 
bezette. Dit verontrustte hem zeer. De last werd te zwaar 
om te dragen, dus ging hij de wildernis in om de Wil van 
God te vinden. Hij was zo toegewijd dat hij een gelofte 
deed om niet zonder een antwoord terug te keren. Het 
was daar, in een oude pelsjagershut, dat de Engel des 
Heren hem zijn opdracht gaf. De Engel vertelde hem 
onder andere dit: “Als u de mensen ertoe kunt krijgen 
om u te geloven, en oprecht bent als u bidt, zal niets 
voor uw gebeden standhouden, zelfs geen kanker.”
Alle twijfels waren verdwenen. Hij had nu een opdracht 
en trad moedig voorwaarts. De genezingsopwekking 
was begonnen.

Honderdduizenden woonden de Branhamcampagnes bij. 
Duizenden werden genezen in de Naam van de Here Jezus 
Christus. Andere evangelisten zoals Oral Roberts, T.L. 
Osborn en A.A. Allen volgden spoedig Broeder Branham en 
begonnen hun eigen genezingsopwekkingen. De Here liet 
zijn zegeningen neerkomen als nooit tevoren. De genezende 
hand van Jezus Christus had Zijn volk opnieuw beroerd.
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 “Ik heb vaak gehuild van blijdschap over Gods recente 
gave aan de gemeente van onze geliefde broeder, 
William Branham, met zijn wonderbare gave van 
genezing. Dit is een zaak van God Die meer dan 
overvloedig doet boven al wat wij kunnen bidden 
of bedenken (Efeziërs 3:20), want ik heb nog nooit 
iets gezien of gelezen dat de genezingsbediening van 
William Branham kan evenaren.” 

Eerw. F.F. Bosworth, wereldberoemd evangelist en één van de 

grondleggers van de Assemblies of God denominatie, evenals de 

hedendaagse Pinksterbeweging. 

“In één geval keken we toe, toen hij met een man 
sprak die op een veldbed lag. In eerste instantie was 
er geen teken van een verstandige reactie van de man. 
Vervolgens kwam de uitleg van de vrouw die erbij 
stond, dat de man niet alleen stervende was aan kanker, 
maar doof was en niet kon horen wat er werd gezegd.
Broeder Branham zei toen dat het nodig zou zijn 
voor de man om zijn gehoor te ontvangen, zodat hij 
hem onderricht kon geven over de genezing van zijn 
kanker. Er was een moment van gebed. Plotseling kon 
de man horen! Geweldig grote tranen rolden over de 
wangen van die man, wiens gezicht de hele avond 
zo uitdrukkingsloos en onbewogen was geweest. Hij 
luisterde met grote belangstelling toen hem verteld 
werd over zijn bevrijding van kanker.” 

Eerw. Gordon Lindsay, beroemd schrijver, prediker, en 
oprichter van het Christ For The Nations Institute.

“Broeder Branham zei: ‘Het Congreslid is genezen.’ 
Mijn hart sprong op. Ik stapte uit en aanvaardde de 
Here als mijn Genezer. Ik legde mijn krukken terzijde… 
en de vensters des Hemels werden geopend!” 

William D. Upshaw, Amerikaanse Congreslid (1919-1927), 
Amerikaans Presidentskandidaat in 1932. Verlamd sinds hij als 
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kind tijdens een val zijn rug gebroken had. Hij was 84 toen hij 
volledig genezen was door Broeder Branhams gebed, na 66 jaar 
verlamd te zijn geweest. Hij had nooit een rolstoel of krukken 
meer nodig voor de rest van zijn leven. 

“Ik lag al acht jaar en negen maanden op mijn rug met 
tuberculose en de dokters hadden mij opgegeven. Ik 
woog nauwelijks 50 pond en het leek erop dat alle hoop 
was vervlogen. Toen kwam Eerw. WM Branham uit 
Jeffersonville, Indiana, vanwege een visioen dat hij had 
gezien van een lam dat in de wildernis gevangen werd 
en ‘Milltown,’ uitriep, dat is waar ik woon. Broeder 
Branham was hier nooit geweest en kende niemand 
van hier. Toen hij binnenkwam, legde hij de handen op 
mij en bad, en riep de Naam van onze dierbare Here 
Jezus over mij uit. Het leek alsof iets vat op mij kreeg, 
en opeens stond ik overeind God te danken voor Zijn 
kracht om te genezen. Ik ben nu de pianiste in de 
Baptistenkerk hier.”

Georgia Carter, Milltown Indiana, USA, werd genezen van 
terminale TBC in 1940, en heeft geen dag in haar leven meer 
last gehad van die ziekte. Zij vertegenwoordigt tienduizenden 
mensen die door zijn bediening zijn genezen en vandaag nóg 
genezen worden.



DE VUURKOLOM
Broeder Branham beschrijft vaak een Vuurkolom 

die zijn bediening betuigde. Die was aanwezig bij zijn 
geboorte, werd door duizenden aan de oever van de rivier 
de Ohio gezien en scheen hem overal waar hij ging te 
volgen. Het was in 1950 dat de Here zowel gelovigen als 
ongelovigen het onfeilbare bewijs gaf dat deze Vuurkolom 

met de profeet was. 
Die avond was men in een 

dispuut verwikkeld in het 
Sam Houston Coliseum. 
Broeder Branham leidde 
een genezingsopwekking 
die over het land raasde. De 
zegeningen van de Here Jezus 
kwamen als regenstromen 
neer op de geestelijke 
tarwevelden. Maar de 
grote tekenen en wonderen 

kwamen niet zonder kritiek. Zoals altijd, deed de vijand 
een tegenstander opstaan. De twee krachten ontmoetten 
elkaar in Houston Texas, en de Engel des Heren Zelf 
daalde neer om de strijd aan te gaan.

Duizenden waren al aanwezig om getuige te zijn van 
de talloze wonderen die deze man van God volgden. Een 
dag eerder daagde een groep plaatselijke voorgangers de 
profeet uit voor een debat over Goddelijke genezing, maar 
de uitdaging viel ten deel aan de trouwe metgezel van de 
profeet, Eerwaarde F.F. Bosworth. De vele sceptici werden 
verdedigd door een plaatselijke Baptistenvoorganger 
en vrijmoedige criticus van Goddelijke genezing. Het 
komende debat was uitgelekt naar de nieuwsbladen, die 
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al snel de koppen publiceerden: “De Theologen Zullen 
Elkaar Vandaag In De Haren Vliegen Om 19 Uur In Het 
Sam Houston Coliseum.”

De scepticus huurde een professionele fotograaf in, 
Ted Kipperman van de Douglas Studio’s, om het debat 
te documenteren. Die avond werden de foto’s genomen 
met Broeder Bosworth die er bescheiden bij stond, 
terwijl de scepticus zich in een intimiderend houding 
opstelde; één keer met zijn vinger in het gezicht van de 
nederige oude man priemend.

Toen het debat begon, bewees Eerwaarde Bosworth 
al snel de stelligheid van Goddelijke genezing met 
Schriftuurlijk bewijs en vervolgens, om elke vraag uit te 
sluiten, vroeg hij allen die van hun kwalen waren genezen 
om op te staan. Duizenden gingen staan. Nadat diegenen 
die genezen waren hun plaats weer hadden ingenomen, 
vroeg hij of allen die door Goddelijke genezing gezond 
gemaakt waren en leden van de denominatie van deze 
man waren, om op te staan. Driehonderd kerkleden 
stonden op om trots de barmhartigheid te laten zien die 
de Here Jezus hen had betoond. 

Toen kwam de uitdaging van de scepticus. “Laat die 
Goddelijke genezer naar voren komen. Laat hem iets 
vertonen.” Broeder Bosworth maakte duidelijk dat Jezus 
de enige Goddelijke Genezer was, maar het tekeergaan 
van de scepticus ging door. Tenslotte nodigde Broeder 
Bosworth Broeder Branham uit om naar het podium te 
komen. Hij aanvaardde de uitnodiging te midden van 
ondersteunend gejuich. 

De profeet, vervuld met de Heilige Geest, gaf de 
volgende reactie: 

Ik kan geen mens genezen. Dit zeg ik wel. Toen 
ik een baby was, geboren in de staat Kentucky, 
volgens mijn eigen lieve moeder, en wat door 
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mijn hele leven betuigd is, was er een Licht dat 
in de kamer kwam van dat kleine, oude gehucht 
daar, waar het lag, geen vloer erin, had niet 
eens een raam, ze hadden daar alleen maar een 
klein oud ding als raam, iets als een deurtje, en 
ze duwden het open rond vijf uur ’s ochtends, 
en dit Licht cirkelde net tegen het ochtendgloren 
naar binnen. Sinds die tijd is Het bij mij geweest. 
Het is een Engel van God. Hij ontmoette mij een 
paar jaar geleden in eigen persoon. Door heel 
mijn leven heen vertelde Hij mij dingen die er 
gebeurd zijn, en ik heb ze verteld, net zoals Hij 
ze mij vertelde. En ik daag iedereen waar dan 
ook uit, om naar de stad te gaan waar ik ben 
opgegroeid, of waar anders ook maar, dat er ooit 
een verklaring is afgelegd in de Naam van de 
Here, dan dat die precies uitkwam, op de wijze 
zoals het gezegd was.

Nadat hij deze woorden zei, viel de Heilige Geest op het 
podium, en de opgewonden fotograaf maakte een foto. 
Broeder Branham verliet het podium met de eenvoudige, 
maar profetische uitspraak: “God zal getuigen. Ik zal niets 
meer zeggen.” 

Meneer Kippermans collega ging snel aan het werk 
om de foto’s te ontwikkelen voor het nieuws van 
de volgende ochtend. Hij merkte iets vreemds op, 
toen hij de eerste foto uit de ontwikkelingsvloeistof 
haalde. Hij was blanco, net als de volgende vijf foto’s. 
Hij greep naar zijn hart en viel voorover, toen hij 
de laatste afdruk uit de vloeistof haalde. Daar, op 
die laatste foto, was de Vuurkolom in een zichtbare 
vorm die boven het hoofd van Gods profeet, William 
Marrion Branham, rustte.

De kinderen van Israël waren getuige van de Vuurkolom 
die Mozes leidde, en de mensen van deze tijd zijn er 
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getuige van geweest dat Dezelfde Vuurkolom nóg een 
profeet leidde.

De foto werd snel overgedragen aan George J. 
Lacy, Professionele Onderzoeker van Betwijfelde 
Documenten voor de Amerikaanse FBI, die de echtheid 
van de foto bewees door zijn deskundige mening. Het 
officiële document, gepubliceerd door Dhr. Lacy, staat 
op de volgende pagina.

Dit was lang voordat er computers of digitale 
camera’s waren, en kon door geen enkele bekende 
wetenschappelijke methode worden verklaard, behalve 
dat er daadwerkelijk een Licht boven het hoofd van 
William Branham was. Vandaag is diezelfde foto te 
zien in het Amerikaanse Library of Congress, in de 
hoofdstad van het land, Washington DC.
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George J. Lacy
Onderzoeker van Betwijfelde Documenten

Shell Building
Houston, Texas

29 januari 1950

R A P P O R T   E N   C O N C L U S I E

Betr. Betwijfeld Negatief

 Op 28 januari 1950 ontving ik van de Douglas Studio’s, 1610 
Rusk Avenue in deze stad, op aanvraag van de Eerwaarde Gordon 
Lindsay, die de Eerwaarde William Branham uit Jeffersonville, 
Indiana, vertegenwoordigde, een 4x5 in [102x127 mm] belichte en 
ontwikkelde fotografische film. Van deze film werd beweerd dat hij 
door de Douglas Studio’s gemaakt is van de Eerwaarde William 
Branham in het Sam Houston Coliseum in deze stad, tijdens zijn 
bezoek hier, eind januari 1950.

V E R Z O E K

 Eerwaarde Lindsay verzocht mij om een wetenschappelijk 
onderzoek betreffende bovengenoemd negatief te doen. Hij 
verzocht mij, indien mogelijk, vast te stellen of naar mijn mening 
het negatief na de ontwikkeling van de film wel of niet op de een 
of andere manier geretoucheerd is, of dat er aan werd “gedokterd”, 
wat veroorzaken zou dat er een streep licht in de vorm van een 
stralenkrans boven het hoofd van Eerwaarde Branham verschijnt.

O N D E R Z O E K

 Een macroscopisch en microscopisch onderzoek en een studie 
werden gemaakt van het gehele oppervlak van beide kanten van 
de film, wat een Eastman Kodak Veiligheidsfilm was. Beide kanten 
van de film werden onder gefiltreerd ultraviolet licht onderzocht 
en er werden van de film infrarode foto’s gemaakt.

LID VAN HET AMERIKAANSE GENOOTSCHAP VAN ONDERZOEKERS VAN BETWIJFELDE DOCUMENTEN
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 Met het microscopisch onderzoek kon op geen enkele plaats 
op de film worden aangetoond dat door welke in de commerciële 
praktijk dan ook gebruikte retoucheer-methode heeft plaats 
gevonden. Evenzo kon het microscopisch onderzoek geen enkele 
onregelmatigheid in de emulsie in of om de betreffende streep 
licht aantonen.

 Het onderzoek met ultraviolet licht toonde geen enkele 
vreemde stof aan, evenmin gevolgen van enige chemische reactie op 
welke van beide zijden ook van het negatief, welke de lichtstreep zou 
hebben kunnen veroorzaken, na het ontwikkelen van het negatief.

 De infrarood foto bleef ook in gebreke wat ook te onthullen 
dat erop zou wijzen dat welk retoucheren ook was uitgevoerd 
met de film.

 Het onderzoek bleef evenzo in gebreke om wat dan ook aan 
te tonen, dat erop zou wijzen dat het betreffende negatief een 
samengesteld negatief was, of een dubbel belicht negatief.

 Er werd niets ontdekt dat erop zou wijzen, dat 
de betreffende lichtstreep werd gemaakt tijdens het 
ontwikkelingsproces. Noch werd iets gevonden dat erop zou 
wijzen, dat het niet volgens een normale en erkende methode 
werd ontwikkeld. Er werd in de vergelijkende dichtheden van de 
felste lichtpunten niets ontdekt dat niet in harmonie was.

C O N C L U S I E

 Gebaseerd op hierboven beschreven onderzoek en studie 
kom ik tot de definitieve mening, dat het aan het onderzoek 
onderworpen negatief niet werd geretoucheerd, noch dat het een 
samengesteld of dubbel belicht negatief was.

 Verder ben ik definitief van mening dat de lichtstreep die 
zich boven het hoofd als een halo vertoont, veroorzaakt werd 
door licht dat het negatief trof.

Hoogachtend,

GJL/11



DE GEHEIMENISSEN 
GEOPENBAARD

In het begin van Broeder Branhams bediening 
werd duidelijk dat het denominationele systeem werd 
opgebouwd om religieuze organisaties aan te moedigen, 
en niet het ware Evangelie. Broeder Branham geloofde 
de Bijbel Woord voor Woord, en zou geen compromis 
sluiten, zelfs als dat betekende dat hij door zijn collega’s, 
vrienden of familie werd buitengesloten.

Terwijl hij nog steeds lid van de Missionary Baptist 
Church was, werd hem gezegd om vrouwelijke 
voorgangers aan te stellen. Echter, hij kende de Schrift 
maar al te goed. 1 Timotheüs 2:12 zegt duidelijk: 
“Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch 
over de man heerst, maar wil, dat zij in stilheid is,” 
en 1 Korinthiërs 14:34 zegt: “Dat uw vrouwen in de 
gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te 
spreken, maar bevolen onderworpen te zijn…” Dit was 
niets tegen vrouwen, maar de Bijbel was zwart-wit 
over het onderwerp. Toen het ultimatum werd gesteld, 
kon hij geen compromis sluiten, dus verliet hij de kerk. 

Dat was niet het enige Schriftgedeelte dat volledig 
door de denominaties genegeerd werd. De Here 
openbaarde de Waarheid omtrent de doop aan Broeder 
Branham. Hoe kon Jezus de opdracht geven: “Ga dan 
heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam 
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,” 
en toch was elke doop die in de Bijbel beschreven 
staat in Jezus’ Naam? De apostel Petrus gebood in 
Handelingen 2:38 om zich te bekeren en te worden 
gedoopt in de Naam van Jezus Christus. De Schriften 
grijpen volmaakt in elkaar, maar er was een profeet 
voor nodig om dit geheim te openbaren: “Vader” is 
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geen naam, “Zoon” is geen naam en “Heilige Geest” is 
geen naam. Evenals een man de vader van zijn kinderen 
is, de zoon van zijn ouders en de broer van zijn broers 
en zussen, is zijn naam toch niet “vader”, “zoon” of 
“broer”. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn titels voor 
de Naam van Jezus Christus. Mattheüs 28:19 en 
Handelingen 2:38 kwamen volkomen op één lijn.  

Zelfs de oorspronkelijke zonde in de Hof van Eden 
werd geopenbaard, niet door het eten van een vrucht, 
maar door iets dat nog veel eigenaardiger is. Hoe kon 
het eten van een vrucht onmiddellijk aan Adam en Eva 
openbaren dat ze naakt waren? Het klopt gewoon niet. 
Wat heeft een appel met naaktheid te maken? Gods 
profeet openbaarde dit geheim duidelijk.

Wie waren de engelen, over wie in Openbaring 
hoofdstuk 2 en 3 gesproken wordt? Hun namen komen 
ons misschien bekend voor. 

Wie zijn de geheimzinnige ruiters van Openbaring, 
hoofdstuk 6? Ze hebben één heel belangrijk ding gemeen.

Worden de Verenigde Staten in het Boek 
Openbaring vermeld? 

Wie zijn de 144.000 die werden gered in hoofdstuk 7? 
Wie is de grote hoer van hoofdstuk 17? Haar identiteit en 

al deze geheimen werden geopenbaard in de Boodschap 
van deze machtige, door God gezonden profeet. 

Niet alleen volgden ontelbare wonderen deze man, 
maar de geheimenissen die door de eeuwen heen in de 
Bijbel verborgen waren, werden ook geopenbaard in zijn 
bediening. Het is duidelijk geworden, dat deze profeet 
meer Schriftgedeelten vervulde dan alleen Maleachi 4.

Openbaring 10:7: Maar in de dagen van de stem 
van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is 
ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij 
zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.
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Een Stem schreeuwt het uit tot de wereld om uit de 

denominaties vandaan te komen en weer naar Gods 
oorspronkelijke Woord terug te keren. Ieder van ons heeft 
dezelfde gelegenheid die Petrus, Jakobus en Johannes 
hadden. We hebben de gelegenheid om tot Gods 
uitgekozen minderheid gerekend te worden, die niet zal 
buigen voor de religieuze organisaties van deze tijd. 

De Heilige Schrift beschrijft het leven en de daden 
van mannen die wandelden met God en zo gezalfd 
waren met Zijn Geest, dat zij het ZO SPREEKT DE 
HERE uitspraken, en hun woorden werden bevestigd 
door onfeilbare tekenen en wonderen. Zij waren Gods 
profeten, en de Stem van God aan hun generatie.

Zijn de tijden nu anders dan toen Jezus hier was? 
Het waren de religieuze leiders die Hem kruisigden. 
De discipelen waren een kleine minderheid te 
midden van een enorm religieus systeem. Ze werden 
buitengesloten, bespot, en uiteindelijk omgebracht 
voor het innemen van een standpunt tegen de 
heersende stroming van het denominationele systeem. 
Wij mogen dan vandaag de dag misschien niet gedood 
worden vanwege ons geloof, maar we worden zeker 
vervolgd. Net als de Farizeeën en Sadduceeën, kunnen 
ze de wonderen die de bediening van Broeder Branham 
volgden niet ontkennen, dus nemen zij hun toevlucht 
tot andere aanvallen. U kunt te horen krijgen dat hij 
een valse profeet, sekteleider, of nog erger was. In 
werkelijkheid was hij een bescheiden man van God, 
die zich heftig verzette tegen het onbuigzame gezag 
dat de denominaties en sekten over Gods volk hebben. 
Ze vielen Jezus op dezelfde manier aan toen Hij hun 
dogma’s en tradities weerstond.

God eerde Broeder Branhams bereidheid om ieder 
Woord van de Bijbel te geloven, en Hij gebruikt zijn 
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bediening nog om miljoenen zielen tot Jezus Christus 
te leiden. Vandaag bazuint de Stem van de Zevende 
Engel zo luid als nooit te voren. Wereldwijd geloven 
ongeveer twee miljoen mensen Broeder Branhams 
Boodschap. Dit mag een kleine minderheid zijn van de 
twee miljard die aanspraak maken op het Christendom, 
maar wanneer was Gods volk geen minderheid? 

We hebben meer dan 1200 opgenomen predikingen 
waar de Stem op staat waarvan in Openbaring 10:7 was 
geprofeteerd dat Die zou komen. Elk van deze predikingen 
ontsluit meer geheimenissen van God. Die Stem is 
beschikbaar voor u als u bereid bent om Hem te horen. 

DE KEUZE IS AAN U
Ik heb er geen moment aan gedacht een boodschap 

aan de mensen te brengen, opdat zij mij zouden volgen, 
of zich aan zouden sluiten bij mijn gemeente, of een of 
andere gemeenschap en organisatie te stichten. Ik heb 
dat nooit gedaan en zal het ook nu niet doen. Ik heb geen 
belangstelling voor dergelijke zaken, maar ik heb wel 
belangstelling voor de dingen Gods en mensen, en als ik 
slechts één ding kan volbrengen, zal ik tevreden zijn. Dat ene 
ding is dit: een echte geestelijke relatie tussen God en mensen 
tot stand gebracht zien te worden, waarbij mensen een 
nieuwe schepping in Christus worden, vervuld worden met 
Zijn Geest en leven in overeenstemming met Zijn Woord. Ik 
zou allen willen uitnodigen, smeken en waarschuwen om 
Zijn stem te horen op dit tijdstip en uw levens volkomen aan 
Hem over te geven, gelijk ook ik in mijn hart er op vertrouw, 
dat ik mijn alles aan Hem gegeven heb. God moge u zegenen, 
en moge Zijn komst uw hart verblijden.

Rev. William Marrion Branham



34 VERWIJZINGEN
EXOD. 20:3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

JES. 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

MATT. 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal 
Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.

JOH. 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 
was God.

JOH. 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en 
wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de 
Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

JOH. 4:24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in 
geest en waarheid.

JOH. 5:43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet 
aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

JOH. 8:19 Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U 
kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn 
Vader kennen. 

JOH. 10:30 Ik en de Vader zijn één.

JOH. 12:45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. 

JOH. 14:8-9 Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons 
genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent 
gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij 
dan: Toon ons de Vader?

JOH. 20:28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!

HAND. 2:36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot 
een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u 
gekruisigd hebt.

HAND. 9:4-5 En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen 
hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, 
Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard 
voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan.

EFEZ. 4:5 Eén Heere, één geloof, één doop,

KOL. 1:13-17 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet 
in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de 
verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 
Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel 
de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de 
hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar 
zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn 
door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle 
dingen bestaan tezamen door Hem.

JEZUS CHRISTUS IS GOD (GODHEID)

MATT. 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam 
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, 

MARC. 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie 
niet gelooft, zal veroordeeld worden.

HAND. 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de 
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

HAND. 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de 
hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij 
moeten behouden worden. 

HAND. 8:12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van 
het Koninkrijk Gods, en van de Naam van Jezus Christus 
verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen. 

HAND. 
19:3-5

En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: 
In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft 
wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij 
geloven zouden in Hem, Die na hem kwam, dat is, in Christus 
Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam van de 
Heere Jezus. 

EFEZ. 4:5 Eén Heere, één geloof, één doop,

KOL. 3:17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in 
de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt 
door Hem.

KOL. 2:6-9 Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt 
alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in 
het geloof, gelijk gij geleerd zijt, overvloedig zijnde daarin met 
dankzegging. Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de 
filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar 
de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in Hem 
woont al de volheid der Godheid lichamelijk;

HEBR. 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

I JOH. 5:7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de 
Heilige Geest; en deze drie zijn één.

OPENB. 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, 
Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.
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EXOD. 20:3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

JES. 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

MATT. 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal 
Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.

JOH. 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 
was God.

JOH. 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en 
wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de 
Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

JOH. 4:24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in 
geest en waarheid.

JOH. 5:43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet 
aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

JOH. 8:19 Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U 
kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn 
Vader kennen. 

JOH. 10:30 Ik en de Vader zijn één.

JOH. 12:45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. 

JOH. 14:8-9 Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons 
genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent 
gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij 
dan: Toon ons de Vader?

JOH. 20:28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!

HAND. 2:36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot 
een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u 
gekruisigd hebt.

HAND. 9:4-5 En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen 
hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, 
Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard 
voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan.

EFEZ. 4:5 Eén Heere, één geloof, één doop,

KOL. 1:13-17 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet 
in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de 
verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 
Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel 
de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de 
hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar 
zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn 
door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle 
dingen bestaan tezamen door Hem.

MATT. 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam 
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, 

MARC. 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie 
niet gelooft, zal veroordeeld worden.

HAND. 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de 
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

HAND. 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de 
hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij 
moeten behouden worden. 

HAND. 8:12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van 
het Koninkrijk Gods, en van de Naam van Jezus Christus 
verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen. 

HAND. 
19:3-5

En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: 
In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft 
wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij 
geloven zouden in Hem, Die na hem kwam, dat is, in Christus 
Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam van de 
Heere Jezus. 

EFEZ. 4:5 Eén Heere, één geloof, één doop,

KOL. 3:17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in 
de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt 
door Hem.

WATERDOOP

KOL. 2:6-9 Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt 
alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in 
het geloof, gelijk gij geleerd zijt, overvloedig zijnde daarin met 
dankzegging. Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de 
filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar 
de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in Hem 
woont al de volheid der Godheid lichamelijk;

HEBR. 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

I JOH. 5:7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de 
Heilige Geest; en deze drie zijn één.

OPENB. 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, 
Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.
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NUM. 12:6 Hij zei: Luister toch naar Mijn woorden! Als iemand onder u een 
profeet is, maak Ik, de HEERE Mij door een visioen aan hem 
bekend, spreek Ik met hem door een droom.

DEUT. 
18:21-22

Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen 
dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam 
van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is 
dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft 
die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.

I KRON. 
16:20-22

En zij wandelden van volk tot volk, en van het ene koninkrijk tot een 
ander volk. Hij liet niemand toe hen te onderdrukken; ook bestrafte 
Hij koningen om hunnentwil, zeggende: Tast Mijn gezalfden niet aan, 
en doet Mijn profeten geen kwaad.

PSALM 
105:12-15

Toen zij weinig mensen in getal waren, ja, weinig en vreemdelingen 
daarin; En wandelden van volk tot volk, van het ene koninkrijk tot 
het andere volk, Liet Hij geen mens toe hen te onderdrukken; ook 
bestrafte Hij koningen om hunnentwil, zeggende: Tast Mijn gezalfden 
niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.

AMOS 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis 
heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

MAL. 4:5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des 
HEREN komt.

LUC. 1:70 Gelijk Hij gesproken heeft door de mond van Zijn heilige profeten, die 
van het begin der wereld geweest zijn; 

LUC. 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te 
geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!

HAND. 7:52 Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben 
gedood hen, die te voren verkondigd hebben de komst van de 
Rechtvaardige, van Wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt.

HAND. 24:14 Maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij sekte noemen, de 
God der vaderen alzo dien, gelovende alles, wat in de wet en in de 
profeten geschreven is;

EFEZ. 2:20 Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan 
Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

HEBR. 1:1-2 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 
gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot 
ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van 
alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

VERWIJZINGEN
PROFETEN
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DEUT. 26:8 En de HEERE leidde ons uit Egypte, met een sterke hand, met een 
uitgestrekte arm, met grote ontzagwekkende daden, met tekenen en 
met wonderen.

RICHT. 6:13 Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, 
waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, 
waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de 
HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE 
ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven!

PSALM 103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,

JES. 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden.

DAN. 11:32 En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door 
vleierijen tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk 
zijn en daden doen.

MARC. 16:17-18 En hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in 
Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen 
zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets 
dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen 
zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

JOH. 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik 
doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de 
Vader;

HAND. 19:12 Zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de 
zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze 
geesten uitvoeren.

I THESS. 1:5 Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar 
ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U 
weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u.

JAK. 2:18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. 
Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn 
geloof tonen.

JAK. 2:20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken 
dood is?

JAK. 5:14-15 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de 
gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met 
olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de 
zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij 
zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

JAK. 5:16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond 
wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

I PETR. 2:24 Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, 
opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden 
leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.
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II KON. 2:15 Toen nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, 
hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elía rust op Elísa; en zij 
kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neer ter aarde.

JES. 40:3-4 Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van 
de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze 
God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels 
zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig 
is, zal tot een vlakte worden.

MAL. 3:1 Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; 
plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel 
des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen.

MAL. 4:5-6 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag 
des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de 
kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome 
en het land treffe met de ban.

MATT. 11:10  
(Marc 1:2,  
Luc. 7:27)

Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor 
uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.

MATT. 11:14 En indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou.

MATT. 
17:11-12

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles 
herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem 
niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo 
zal ook de Zoon des mensen door hen lijden.

LUC. 1:17 En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, 
om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de 
ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om 
voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

LUC. 3:4  
(Matt. 3:3, 
Marc. 1:3, 
Joh. 1:23)

Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet 
Jesaja: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van 
de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
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