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Gods Woord Kwam Tot De Profeet
William Marrion Branham

“Verleidende Geesten Tegen
Het Woord Van God.”

Veroordeel de zondaar niet. Wees hem
genadig. Laat hem zijn pijp roken, laat hem zijn
drank drinken, laat hem zijn kaartavond hebben.
Dat is zijn plezier. Neem het hem niet kwalijk.
Hij komt moe en uitgeput thuis van zijn werk en
alles, wat hij wil, is wat plezier. Hetgeen wat u
moet doen is, zo’n Goddelijk leven leiden, zodat u
hem kunt bewijzen dat het Evangelie tienduizend
keer meer inhoudt dan dat, voor hem. En als hij
sterft in die conditie, zal hij naar de hel gaan, aan
zijn drank. Dat is de duivels bedwelming. Als hij
sterft, trekkend aan die oude pijp, God is zijn
Rechter. Als hij sterft, uitgaand, dansend en
onzedelijke kleding dragend, God is zijn Rechter.

Maar er is één ding, als hij sterft onder de
zalvende kracht van de Heilige Geest, zoals
Stefanus deed toen hij omhoog keek in het
aangezicht van God, en zei: “Ik zie de Hemelen
geopend en Jezus staande aan de rechterhand,”
dan bent u Hemels gebonden, zoals een
huiszwaluw in een hokje. Amen.

Verleidende geesten tegen het Woord van
God! Laat los, laat gaan. “Hoe doet je dat,
Broeder Branham?” Gewoon loslaten. Dat is alles
wat u moet doen. Neem Gods Woord, probeer niet
zelf iets omhoog te werken. Ga niet naar het
altaar om er op los te slaan, schreeuwend: “God,
geef mij de Heilige Geest! Heere, geef mij de
Heilige Geest!” Hij zal niet komen door op het
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altaar te slaan. Dat heeft geen zin. Nee. Dat is
niet de wijze waarop het komt. Het is Hem op
Zijn Woord nemen!

Kijk naar Petrus. Petrus was in moeilijkheden,
het leek er op dat hij zou gaan sterven. En hij zag
de Heere komen, lopend op het water. En hij zei:
“Heere, als U dat bent, gebied mij te komen.”

De Heere zei: “Kom maar.”

Nu, Petrus zei: “Nu, wacht even, Heere, laat
mij veertig dagen vasten om te zien of ik op het
water kan lopen, of niet. Oh, Heere, laat er genoeg
Geest over mij komen, zodat ik in de Geest kan
dansen en in tongen spreek, in deze boot, dan kan
ik er uit stappen”? Geen kwestie van! Hij nam God
op Zijn Woord. Loslaten en laten gaan. God haalde
hem er door.

Wat, als God Mozes ontmoet had en Hij zei:
“Mozes, ga naar Egypte en zeg Farao, ‘Laat Mijn
volk gaan’”? Wat als Mozes had gezegd: “Laat mij
eerst veertig dagen gaan vasten en zien of ik geloof
genoeg heb om U te gehoorzamen, God. Geef mij
iets, iets anders, Heere. Laat mij U iets zeggen, laat
mij eerst eens zien of ik in de Geest kan komen”?
Mozes stelde nooit vragen, hij nam God enkel op
Zijn Woord en ging weg. Dat is de enige wijze
waarop u het moet doen, neem God op Zijn Woord.
Dan weet u dat u in staat bent het te doen. Hij
wachtte niet tot er iets anders plaats vond, hij ging
het eenvoudig doen.

En Elia dan, toen hij van de berg Karmel af
kwam, was hij daar een lange tijd geweest? En hij
ontmoette een arme weduwe, zij was een^Zij
was een vreemdelinge, een heidin. En toen hij haar
daar tegen kwam, was zij stokken aan het oprapen,
op het erf. En God zei hem: “Ga naar het huis van
die weduwe.” Wat een plaats, voor een prediker
om daar heen te gaan!
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Toen ging hij naar het huis van de weduwe. En
toen zij bezig was, had zij twee stokken. Hij zei:
“Wat bent u aan het doen?”

Ze zei: “Ik raap een paar stokken op. Ik heb net
genoeg meel om een paar maïskoeken te maken. Dit
is alles wat ik nog over heb. Het is al drie jaar
geleden sinds wij enige regen hadden.” En ze zei:
“Dan ga ik deze maïskoeken maken en ik en mijn
jongen gaan die opeten en sterven.”

Hij zei: “Maak er eerst één voor mij!” Halleluja!
Oh, ik_ik weet dat ik een beetje gek ben, maar ik sta
ieder geval aan de kant van de Heere. Hij zei: “Maak
er eerst één voor mij! Want, ZO SPREEKT DE
HEERE!” Daar heeft u het.

Wat is het? “Zoek eerst het Koninkrijk van
God en Zijn gerechtigheid!” Niet het Koninkrijk
van God en “een beetje lawaai,” niet het
Koninkrijk van God en “een beetje emotie,” niet
het Koninkrijk van God en “een beetje van dit of
dat.” Maar, “God en Zijn gerechtigheid, en al die
andere dingen zullen u toegevoegd worden!”
Plaats eerst!

Nu, die weduwe hoorde dat. Geloof komt door
het horen, het horen van het Woord. Ze zei: “Dat is
het Woord des Heeren, want dat is een heilig man
van God. Dat is Gods profeet en ik weet dat het de
Waarheid is. En dat is het Woord van God.”

Nu, ze rende niet naar de buren om te vragen
hoe of ze het moest doen. Zij wilde niet gaan delen,
haar^en de buren vertellen en zeggen: “Nu, wat
denken jullie? De prediker is in mijn huis en zei dít.
Susie, wat denk jij er van?”

Zij ging naar binnen, begon het uit te gieten.
Zij liet het los. Zij liet los wat zij had, zodat zij
meer mocht krijgen. Dat is wat de wereld vandaag
nodig heeft, je eens goed, ouderwets laten gaan,
met wat je hebt. Halleluja! Ze goot het uit, zodat
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zij gevuld kon worden. Zij goot al de olie uit die zij
had, en al de olie die zij had en alle meel die zij
had, aan de prediker, aan het Koninkrijk van God.
En toen zij er alles uitgoot, kwam God naar
beneden, vulde het meelvat, vulde de oliekruik. Zij
goot het opnieuw op het bord van de prediker. En
Het kwam weer, vulde het opnieuw. Hij goot het
erin. Elke keer als zij uitgoot, vulde Hij het.

Vandaag wil ik zeggen, als iemand zijn
aanstellerij en onzin en voorstellingen van het
Christendom er uit wil gooien en de Heilige Geest
er voor in de plaats wil nemen, zal er een
opwekking beginnen in de Acht en Pennstreet, dat
het hele land zal bestrijken. Stop met die onzin. Ga
terug naar het Woord van God. Gooi het eruit,
zodat u gevuld kan worden. U laat het los en God
zal Het laten komen. U gooit het eruit, God zal
vullen. Al die onbetekenende dingen, van “U moet
dit doen en u moet dat doen, en u behoort dit te
doen en behoort dat te doen.” Vergeet het! Gooi
het uit uw ziel!

Zeg: “God, laat mij geheel^vanaf deze dag
geheel de Uwe zijn. Heere, ik kom met een
gebroken hart. Ik kom met een berouwvolle geest.
Ik houd van U. U weet dat ik U liefheb. En ik wil
alle dwaasheid van die veertig dagen vasten
vergeten om te zien of ik dichter tot God kan
komen en alle ditjes en datjes, dat andere, al die
onzin.

Houd er mee op! Er is niets in het Woord dat u
zegt veertig dagen te vasten. Totaal niets. Er is
niets ter wereld dat u beveelt te vasten, tenzij God
u het zegt. Als u vast krijgt u geen honger, door al
die dingen te gaan. Als u vast, broeder, bent u al
die tijd verheugd en blij. Er staat: “Verschijn niet
voor de mensen zoals huichelaars doen, met een
lang, treurig gezicht. ‘Ik ben veertig dagen aan het
vasten, mijn armband past niet meer. Ik ben dertig
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pond afgevallen en ze vertelden mij dat ik hierna
er beter uit zou zien.’” Oh, onzin! Het zijn
verleidende geesten van de duivel.

Ga naar het altaar en zeg: “glorie, glorie,
glorie,” tot u bijna niets anders meer kan zeggen
en zij zeggen: “U moet in tongen spreken , voordat
u de Heilige Geest krijgt.” Onzin! Gooi het er uit!

Zorg dat het uit u vandaan gaat en kom in het
Woord van God. Hij zegt: “Bekeer u, een ieder van
u, en laat u dopen in de Naam van Jezus Christus,
voor de vergeving van uw zonden, en u zult de
gaven van de Heilige Geest ontvangen.” Als God
Zijn Woord niet houdt, is Hij geen God. Amen.
Gooi het eruit! Word vervuld! Amen. Wiew! Hier
houd ik van. Dat is Gods Woord. God zegt het zo.
Dat is juist. En als God het zegt, zal God er zorg
voor dragen. Goed. Alle voorbereidingen die u
treft, het naar de kerk gaan wat u doet^

Het is als het werken aan de spoorwagons hier,
waar zij grote goederentreinen of personentreinen
bouwen. Ik heb daar gewerkt. En ze maken en
bouwen van die grote spoorrijtuigen en dergelijke,
rondom ingelegd met hardhout, mahoniehout en
alles zo mooi, ze zetten het daar op het spoor en
het was zo dood als een pier. De motor is geplaatst,
er is geen stoom in. Zij staat daar alleen.

Wat het vandaag nodig heeft is wat vuur in de
ketel. Wat het nodig heeft is wat stoom. Wat de
gemeente vandaag nodig heeft, is koken, het
heetste kookpunt wat er is om de zonden uit uw
leven vandaan te koken, is liefde. En als u elkaar
niet lief kunt hebben, hoe kunt u God dan
liefhebben Die u niet gezien hebt? Liefde verbergt
een menigte van zonden. Kom in de liefde met
God, dan zult u elkaar lief hebben, dan kunt u de
gemeente liefhebben, u zult de Zaak liefhebben, u
zult alles liefhebben dat Goddelijk is en u zult bij
de dingen van de wereld wegblijven.
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Verleidende geesten gaan rond, vertellende de
mensen dit, dat of wat anders. “Zij moeten dit doen.
Zij moeten dat doen.” Het is omdat denominaties
zijn opgekomen, zij hebben een kleine openbaring,
zodat zij zeggen: “Wel, nu ik geloof dat een
man^Ik geloof in dingen zoals juichen in de
Bijbel.” Wel, dat is juist. Dat is de Waarheid. Zij
maakten er een denominatie van, “Als u juicht,
heeft u Het.” Maar u heeft Het niet.

Het volgende kwam op, zij zeiden: “Spreken in
tongen.” Dat is juist. Dat staat in de Bijbel. “Wel,
als u in tongen spreekt, heeft u Het.” En velen van
hen spraken in tongen, maar hadden Het niet. Ziet
u? Dat is niet Het. Geen kwestie van.

Vele van hen zeiden: “Wel, we moeten
profeteren.”

Kijk naar die profeten hier, met hoornen op
hun hoofden, sprongen op en neer en profeteerden.
Micha zei: “Een ieder van u liegt.” Amen. Juist.
God komt niet op die manier. God komt tot een
oprecht hart, dat berouwvol komt met een
gebroken geest. “Hij die met tranen zaait, zal
zonder twijfel, terugkeren, met gejuich, kostbare
schoven met zich brengende.” Amen. Breng dat in
orde, vriend.

(Uit Verleidende Geesten, 24 juli 1955)
(Gedrukt in het Nederlands in 2004.)

C2004 VGR, ALL RIGHTS RESERVED
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