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 …die de zieken kon genezen. Genezing komt van God
alleen. Jezus Christus heeft niet beweerd een genezer te zijn.

Hij zei…Hij ontkende een genezer te zijn. Hij zei: “Ik ben het
niet die de werken doet, het is Mijn Vader, die in Mij woont, Hij
doet de werken.” Hij zei: “Ik kan niets in Mijzelf doen, dan wat
Ik Mijn Vader zie doen: dat doet de Zoon evenzo.” Klopt dat?
Johannes 5:19, Hij zei: “Ik doe alleen wat Mijn Vader Mij laat
zien om te doen.” Toen Filippus Nathanaël had gevonden en hem
daarheen bracht, kan ik me voorstellen dat de Vader Hem daar
liet zien wat er zou gaan gebeuren. Gelooft u dat niet? En Hij
zei tegen Filippus, Hij zei: “Zie hier een Israëliet, in wie geen
bedrog is.”

Hij zei: “Wanneer hebGij mij gekend, Rabbi?”

Hij zei: “Voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was,
zag Ik u.”
2 Nu de…Ik geloof dat elke…Hoeveel mensen zijn er eerder
in de samenkomst geweest? Laat uw hand zien. Dat is goed. Nu,
hoevelen zijn er nog niet eerder in de samenkomst geweest? Laat
uw hand zien. Hoeveel zijn er vreemden? God zegene u, allen.
Nogal wat mensen die nog nooit eerder in de samenkomst zijn
geweest.
3 Nu, ik wil jullie mensen vragen, die nog nooit eerder in
de samenkomst zijn geweest, als Jezus van Nazareth hier bij
deze vrouw zou staan, wel, wat betreft haar genezing, zou Hij
haar zeggen: “Dat heb Ik gedaan toen Ik voor u stierf.” Ze zou
het moeten aannemen. Geloven alle Christelijke gelovigen dat?
Zeker. Er is niets dat ik kan doen om die vrouw te helpen,
helemaal niets.
4 Als eerste, de eerste manier, en de beste manier, is het te
geloven door het Woord van God. Vervolgens kan er iets zijn in
het leven van de vrouw, de reden waarom ze niet genezen kan
worden.
5 En vriend, iemand heeft tegen mij gezegd, zei: “Broeder
Branham, Broeder Roberts heeft voor vijfhonderd mensen
gebeden terwijl u er voor één bidt.” Wel, dat klopt. Maar Broeder
Roberts doet wat God hem gezegd heeft te doen, en ik doe wat
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God mij gezegd heeft te doen. Ziet u? We moeten gewoon. Ziet u?
We werken beiden voor God.
6 Maar kijk, leg…Als een persoon onbeleden zonde en iets in
zijn hart heeft, kun je de hele nacht voor hem bidden, en het
zal van geen nut zijn. Die demoon zal daar blijven zitten. Of
als die persoon iets hoorde te doen en dat niet deed, en God die
ziekte op hem legde om hem te brengen tot—tot verzoening, of
tot correctie, dan kun je het gewoon niet doen. Dat is alles. En
wat dan als Hij dat ook deed, en God een man de autoriteit gaf
om die ziekte van hem af te nemen, en het af zou nemen, terwijl
God het op hem legde met een bedoeling. Of, God legde het niet
op hem, Hij liet het de duivel doen. God maakt mensen niet ziek.
Soms staat Hij de duivel toe om het te doen, maar God zou het
Zelf niet kunnen doen, want Hij is Barmhartigheid; kan geen
Barmhartigheid en de dood zijn. Hij is het Leven of de dood, één;
en Hij is het Leven. Door Satan komt de dood.
7 Nu, ik vertrouw op God dat God zal helpen, en vanavond zal
helpen, om te begrijpen. En iedereen weet dat visioenen mij erg
vermoeid maken, en het is een andere dimensie waar we in gaan.
Nu, visioenen komen niet, als dit iets is waar u God om gevraagd
hebt; het is iets wat God geeft door soevereine genade.
8 Ik…Dit is nooit tot mij gekomen…Toen ik een kleine…
Het eerste wat ik me kan herinneren, was het zien van een
visioen, en ik was nog geen achttien maand. Hij vertelde me waar
ik zou wonen, in welke stad ik zou zijn. Ik was er honderden en
honderden mijlen van vandaan. Had er nooit aan gedacht om in
die stad te zijn, maar ik heb er gewoond. Zie?
9 En als kleine jongen vertelde Hij mij wat er zou gebeuren, in
de toekomst. En alles wat Hij ooit heeft gezegd (en ik breng het
naar hier, naar deze bijeenkomst; nu, ik ben hier vele, vele keren
geweest, drie of vier keer in New York; en er zijn mensen hier
uit het hele land), u hebt niet één keer gezien dat het ooit faalde
en niet precies zo was als Hij zei. Als dat klopt, iedereen die mij
kent, steek dan uw hand op, als, ja, dat waar is. Ziet u? Nu voor
de nieuwkomers, ziet u wat ik bedoel?
10 Nu, het is iets om de vrouw te helpen. Iets om uit te zoeken
wat er mis is met haar, en misschien zou dat haar helpen.
Als uitzoeken wat er mis was haar zou helpen, dan zou dat
haar geloof versterken om de Here Jezus te geloven. Begrijpt
iedereen dat?

Laten we nu allen samen bidden.
11 Nu, Vader, wij bidden dat U ons een wonderbaarlijke
uitstorting van Uw zegeningen geeft, opdat dit publiek,
vanavond, het mag zien en begrijpen. Vader, wij willen niet dat
dit op een of andere toneelvoorstelling lijkt (dat in de gedachten
van sommige mensen is), maar wij willen, Vader, dat het tot Uw
glorie is; en Gij weet alle dingen. En ik bid dat U het zult geven,
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terwijl wij deze zegeningen vragen, in de naam van Uw Zoon, de
Here Jezus. Amen.
12 Nu, terwijl u daar stond, en ik voor u aan het bidden was,
gebeurde er iets met u. U weet dat, is dat zo? Is weggegaan. Is
dat zo? Uw hartkwaal heeft u verlaten. U kunt naar huis gaan.
Ik geloof dat er iets met u gebeurd is. God zegene u.

De vrouw die hier stond toen de Heilige Geest neerdaalde, ze
realiseerde zich wat er op dat moment gebeurde.

Wilt u komen, meneer?
Nu, ik voel een getuige van achter uit het gebouw komen die

denkt dat ik de gedachten van de vrouw aan het lezen ben. Dat
doe ik niet. Ik lees haar gedachten niet.
13 Hier, het enige dat ik weet, is dat dit een man is. Kom hier,
meneer. Leg uw hand op mijn schouder, of, dat is goed, hier.
Gelooft u dat ik de dienstknecht van de Heer ben? Ik heb u nog
nooit gezien. Voor zover ik weet, heb ik u nog nooit in het gezicht
gekeken. En om gedachten te lezen, zou ik u aan moeten kijken,
dat weet u, maar ik kijk hierheen. Als de Heilige Geest mij zal
openbaren, terwijl ik over dit publiek kijk, en mij zal zeggen, de
grote Vader daarboven, door Zijn Engel mij zal getuigen wat uw
probleem is, zult u Jezus aannemen als uw…? [De broeder zeg:
“Amen.”—Red.] Ja?MogeHij hetmij toestaan,mijn broeder.
14 Nu, hier recht voor mij, zie ik een tafel. Er staat eten op, en
deze man gaat achteruit. Hij heeft maagklachten. Dat klopt. U
bent genezen, broeder. God zegene u. Ga op weg en wees gezond,
in de naam van de Heer.
15 U heeft ook hartproblemen. Het veroorzaakte bij u, als u
neerligt, een fladderend gevoel, misselijkheid; dan zie ik u soms
op een plaats komen waar u zich aan iets moet vasthouden; het
voelt alsof het er gewoon uit komt. Sinds u een jongenwas, bent u
ook een beetje nerveus geweest. U werd als jongen een keer bang
van een hond, en toen dat, dat heeft ervoor gezorgd dat u uw hele
leven nerveus werd. En die hartkwaal is een verstopping in uw
hart waardoor de gassen uit uw maag door de buis omhoog gaan
en een fladderend gevoel geven. Het is erger als u ligt. U bent
nu genezen. Jezus Christus heeft u beter gemaakt. Ga op weg en
verheugt u en zeg: “Dank U, Here Jezus.”
16 Gelooft u, mijn zuster?Met heel uw hart? Gelooft u dat ik Zijn
dienstknecht ben? Als God mij zal openbaren wat uw moeite is,
zult u het dan met heel uw hart aanvaarden? Wel, die stijfheid
heeft u verlaten, de artritis. U heeft artritis gehad. U bent nu
genezen. U kunt uw weg vervolgen, uw geloof heeft u gezond
gemaakt. God zegene u.
17 Oké. Wilt u komen, dame? Wat denkt u, zuster? God zegene
u. Uw nierprobleem heeft u verlaten. U bent nu op weg om beter
te worden. God zegene u. Ga opweg enwees genezen.
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Komt u, dame.
18 Gelooft u me, zuster? U heeft een huiduitslag, nietwaar? Er is
iets niet in orde met de huid. Ja, u daar. Uwerd toen genezen. Uw
geloof heeft u gered. De dame die hier zit met de zwarte jurk aan,
zit recht voor mij. U zat daar te bidden; in uw hart vroeg u om
hulp, nietwaar? Als dat juist is, steek dan uw hand op. Nu, God
heeft uw gebed gehoord. U kunt gezond naar huis gaan. Jezus
Christus heeft u gezond gemaakt.
19 Als ik u zeg om uw avondeten te gaan eten, zou u dan
denken dat uw maagproblemen u verlaten hebben? Het heeft u
ook verlaten. Ga uwavondeten eten; deHere Jezus heeft u gezond
gemaakt.
20 U vertelde uw vriendin, daar, met de ruggengraat kwaal,
dezelfde toestand. Nietwaar? En dat deed uw hart een sprongetje
maken. U was ook genezen, met uw ruggengraat kwaal. Sta op.
Beweeg uw rug nu zo heen en weer. U bent volkomen genezen, de
kromming is weg en u bent volkomen normaal. Uw geloof heeft
u heel gemaakt.
21 U bent ook een nerveus persoon. U hebt er last van sinds u
in de menopauze zit, de verandering van leven. Het heeft ervoor
gezorgd dat u een aandoening in uw maag heeft waardoor u niet
kunt eten, omdat voedsel en dingen verzuren en gisten in uw
maag en de zaak ontregelt. Is dat niet zo? Ga nu naar huis en
eet uw avondmaal. Jezus Christus heeft u gezond gemaakt. God
zegene u. Ga en eet.

Heb geloof in God.
22 Gelooft u, zuster? Tussen u en mij lijkt het te druppelen, als
bloed. Uw aandoening zit in uw bloed. Het is diabetes. Dat klopt.
U—uweet dat insuline een wonderbaarlijk iets is, maar Golgotha
is zoveel beter. Accepteert u uwbloedtransfusie nu, door de naam
van Jezus Christus?

God, ik bid dat U het haar vannacht toestaat, in de naam van
UwZoon, de Here Jezus Christus. Amen.

God zegene u, zuster. Ga nu verheugd en de Here Jezus
dankende. Amen. DeHere zij met u, mensen. Nu, u…
23 Ik ben oprecht. Ik geloof in de Here Jezus. Ik ben een
Christen. Ik geloof Hem met heel mijn hart, en met heel mijn ziel
en heel mijn verstand. En ik wil dat u gelooft.
24 Gelooft u dame, daar met uw hand omhoog, met heel uw
hart, die daar zit? Als u gelooft, zal die astmatische aandoening
u verlaten en zult u beter worden gemaakt, als u gelooft met heel
uw hart. Doet u het? Gelooft u dat Hij u beter zal maken? Amen.
U kunt dan uw genezing krijgen. DeHere zegene u.
25 De kleine dame die vlak achter u zitmet haar—met haar hand
zo omhoog. Zij lijdt aan een flebitis. Zij gelooft dat…Dat klopt,
dame; dat is wat u heeft. Ja meneer. Ik weet dat zonder enige
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twijfel. Ik heb het de dokter u horen zeggen. Dat klopt. Gelooft
u nu dat u genezen bent? Accepteert u het met heel uw hart?
De dame met de flebitis, accepteert u nu uw genezing? Sta op
en accepteer Jezus Christus, en het zal u verlaten. De dokters
hebben gefaald.
26 De dame die haar bril op zet en hem af doet, met uw hand
naar me zwaait. God zegene u, dame. Gelooft u dat u ook
genezen zult worden? U heeft een leverprobleem. Dat is juist.
Gelooft u dat Christus u nu geneest? Sta op en aanvaard Jezus
als uw Genezer, en die leverkwaal en de galblaaskwaal zullen
u verlaten. God zegene u. Ga op weg, en verheug u en wees
verheugd. Amen. Over het hele—het hele publiek, dat grote Licht
lijkt zich neer te strijken over dit publiek.
27 Ik zie een dame hier voor mij staan. Ze gaat terug, terug,
terug. Er is wat, o, het is een man die naast haar zit. Er lijkt een
Licht te hangen over de…O, hij is een…Hij is waarschijnlijk
in de gebedsrij geweest. Dat is hij. Maar de dame die daar zit
heeft hooikoorts. Ze heeft er al lange jaren last van. Ik zie haar
als een jonge vrouw, haar neus vasthoudend als een jonge vrouw
met lang haar, en hield haar neus vast. Dat klopt, dame. Daar
zittende. Dat heeft u wel minstens twintig jaar, niet? U gaat
vanavond naar huis. Gelooft u dat u er overheen bent als u daar
aankomt? Accepteert u uw genezing?

Jezus Christus, de Zoon vanGod, geneest u.
Heb geloof in God. “Geloven alleen, geloven alleen, alles is

mogelijk.”
28 Ik zie het Licht van God boven een vrouw hangen die hier
zit. Hier bij de vrouw die daar zit. Ze heeft diabetes. Gelooft u
dat de Here Jezus u vanavond beter zal maken, dame? Zittend,
kijkt me recht aan met die groene jurk aan, de dame die daar
zit. Ja, u, zuster. Gelooft u met heel uw hart dat Jezus Christus u
vanavond gaat genezen? Sta dan op, aanvaard nu uw genezing.
Dame, u bent een nederige vrouw, hebt niet veel te zeggen, maar
deGeest van deHere Jezus Christus heeft u vanavond bezocht, en
uw geloof heeft een deugd getrokken uit Zijn Goddelijk Wezen,
en u bent genezen in de naam van de Here Jezus. God zegene u.
Ga blij naar huis, verheugend, gelovendmet heel uw hart.

Wees nu overal eerbiedig.
29 O, Christenvrienden, wat God voor dit publiek op dit
moment zou kunnen doen, met het geloof. Wees eerbiedig. Nu,
wees alstublieft eerbiedig, maak nu geen foto’s op dit moment; ’k
kan niet ver achterin zien, de hele zaal.
30 Ik ben geen leugenaar, noch ben ik een hypocriet. Ik ben uw
broeder en ik spreek de waarheid. De Heilige Geest beweegt zich
over dit gebouw en komt hier neer. Een muur van geloof begint
zich te bewegen.
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31 Kleine dame die daar zit en naar me kijkt, gelooft u dat God
u zal genezen van die scheur die u heeft? Gelooft u dat God u zal
genezen, u beter zal maken? Oké, sta op. Uw geloof heeft u toen
genezen.
32 Daar achter haar met die hartkwaal, gelooft u dat God u zal
genezen? Er daarachter zittend. Gelooft u dat God u zal genezen,
meneer? Sta op. Uwgeloof heeft u gezond gemaakt.Wees blij.

O God, zij genadig.
Hoe zal het zijn wanneer onze Meester komt? Wat zal Hij

vinden?
33 Is dit de patiënt? Pardon, dame. Kom hier. Gelooft u met
heel uw hart? Gelooft u dat u zich nu in Zijn tegenwoordigheid
bevindt?We zijn vreemden voor elkaar. Ik heb u nog nooit in mijn
leven gezien. We zijn complete vreemden. U lijdt aan een—een
lichaamsaandoening. Het is veroorzaakt door een verwonding. U
heeft een huidaandoening. U bent erg nerveus. Uw naam is Helen
S-p-e-c-i-a-n, Specian. U woont op nummer 17 Market Street,
Bloomfield. Is dat zo? Ga naar huis. U bent gezond, zuster. Jezus
Christus maakt u gezond.

Heb geloof in God.
34 Wees nu eerbiedig, iedereen. U weet niet hoe het me van
streek maakt…Ik hou van u allen en ik probeer hier alleen de
Here Jezus te vertegenwoordigen toen Hij opstond uit de dood,
als Hij hier zou staan. De hele zaak is om u gewoon over te geven
aan de Heilige Geest. Wees eerbiedig. Hij is hier om u te zegenen,
u te genezen. Deze dingen worden alleen gedaan tot eer van God,
omu gezond temaken, zodat u gelooft in Zijn Zoon, deHere Jezus
Christus.
35 Onthoud, ik ben het niet. Ik zeg, met mijn hand op mijn
Bijbel, op mijn hart: “Ik ben het niet.” Alle lof aan de Here Jezus
Christus alleen. Hij is Degene. Hij is opgestaan uit de doden. Hij
is hier vanavond.
36 Nu, excuseer…Soms zelfs, als ik ze over mijn gezicht
beweeg, mijn handen zijn zo gevoelloos dat ik het nauwelijks kan
merken als ik iets aanraak. Als u het maar één keer op u had, zou
u weten waar ik het over had.
37 Hoe maakt u het? Ik veronderstel dat we vreemden voor
elkaar zijn. We kennen elkaar niet, maar er is Iemand hier in
onze tegenwoordigheid die ons beiden kent. Daar bent u zich van
bewust. Dame, het wordt donker om u heen, en ik zie u in een…
een instelling. U bent…u komt uit een—een…een instelling.
U bent in een…het is een psychiatrische instelling geweest,
voor een zenuwaandoening die u van streek heeft gemaakt. U
hebt hard geprobeerd, de duivel heeft tegen u gevochten. U hebt,
verschillende keren, geprobeerd zelfmoord te plegen. En u heeft
geprobeerd…en u heeft in uw gedachten gezegd, u heeft in uw
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gedachten een besluit genomen, dat als u niet op dit podium
zou komen, of er niet voor u gebeden zou worden tijdens deze
bijeenkomst, dat u zelfmoord zou plegen. U zei het in uw hart,
maar God in Zijn genade heeft u hier gebracht. Het is een tijd
voor uw genezing. U heeft een echtgenoot en zijn naam, ze—ze
noemen hem Al. Al Smith is zijn naam. Ga naar uw man als een
gezonde vrouw. Kom even hier.
38 Gij duivel die deze arme vrouw gebonden hebt, kom uit haar
in de naam van Jezus Christus en verlaat haar. Ze zal leven voor
de glorie van God; verlaat de vrouw.

Amen. Ga verheugd opweg, wees nu gezond.
Heb geloof in God. Geloof met heel uw hart.

39 Goedenavond meneer. Gelooft u dat ik Zijn dienstknecht
ben? Mijn broeder, u realiseert zich dat u in Zijn
tegenwoordigheid staat. Het is niet uw broeder, het is uw Redder,
en u bent zich er nu van bewust dat er een gevoel op u rust zoals
u nog nooit eerder heeft gehad. Als dat waar is, steek dan uw
hand op. Niemand kan hier in Zijn tegenwoordigheid staan, en
niet weten dat dat waar is, op dit moment, broeder, wanneer
het helemaal om u heen Licht wordt. Uw problemen zitten in
uw neus, en u maakt zich zorgen om iemand. Het is een zus, en
zij zit in een psychiatrische inrichting, en u staat hier voor haar
bevrijding.

Almachtige God, terwijl de zalving van de Heilige Geest, leg
ik hem de handen op, voor hem en zijn geliefde.

Ik berisp de duivel die het meisje gebonden heeft. Kom eruit,
in de naam van Jezus Christus.

God zegene u,mijn vriend; ga, enword gezond gemaakt.
Heb geloof in God. Geloof met heel uw hart.
Is dit de patiënt? Het is allemaal wazig om u heen.

40 Hoe maakt u het, dame? Gelooft u dat ik Zijn dienstknecht
ben? Gelooft u met heel uw hart dat de Almachtige God Zijn
Zoon, de Here Jezus Christus, heeft opgewekt, en dat deze
dingen die u ziet gebeuren, dezelfde Here Jezus is? Gelooft u
dat Hij dezelfde is hier, nu in uw tegenwoordigheid en mijn
tegenwoordigheid, die met de vrouw bij de bron sprak? Hij kende
haar hele leven. Er was niets dat van haar verborgen kon zijn.
En als Hij mij zou zalven met Zijn tegenwoordigheid en Zijn
Geest, zou uw leven voor mij als een boek zijn, terwijl Hij het
zou openbaren, maar ik kan het niet, tenzij de Vader het eerst
aan mij laat zien. Gelooft u dat?
41 U komt niet uit dit gebied. U komt uit een gebied waar
ze palmbomen hebben. Betty Broadwell is uw naam. U woont
op 2214 Beverly Street, Los Angeles, Californië. U verkeert
in ernstige nood. Het is een leverprobleem, en het is een
kanker op de lever. En u hebt een vriendin waar u—u voor
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geïnteresseerd bent. En gelooft u dat zij genezen zal worden? Zij
heeft een hartprobleem. Myrtle. En ze heeft, ze heeft inwendige
problemen. En haar naam isMyrtle. En u gaat naar haar toe, voor
u ombeter te worden, en voor haar om ook beter te worden.

In de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, verwerp
ik de duivel, dat deze vrouw zal worden verlost, door Jezus
Christus. Amen.
42 Hoe gaat het met u? Gelooft u met heel uw hart dat u
in Zijn tegenwoordigheid staat? Niet uw broeder, maar Zijn
tegenwoordigheid, zuster? Een volkomen, terwijl u staat…
Spaanse, bent u? En ik, Ier. Het is als Jezus en de vrouw. Kom
hier. Kijk even deze kant op, dame, in de naam van de Here Jezus.
U lijdt aan een zenuwaandoening, problemen met uw ogen; en u
bent ook, u maakt zich zorgen over een zoon, diabetes. Gelooft u
dat de Here Jezus u helemaal beter zal maken?

Almachtige God, Schepper van het leven, zegen deze vrouw,
die ik zegen in Uw naam, en moge zij gaan, als een normale
vrouw, in Jezus’ naam. Amen.

God zegene u, zuster. Ga verheugend, gelukkig nu, en word
gezond gemaakt.
43 Gelooft u met heel uw hart? Gelooft u dat Jezus Christus, de
Zoon van God, hier is? U staat voor een operatie, of niet? Het
zijn inwendige problemen, nietwaar? En u komt uit Brooklyn. Ga
naar huis. Jezus Christus maakt u beter.

Breng de baby.
44 Kom. Gelooft u dat ik Zijn dienstknecht ben? U spreekt
eigenlijk Noors. U heeft last van uw maag; en ik zie iets één,
twee, drie, vier, vijf, zes operaties noteren die u heeft gehad. Jezus
Christus geneest u nu. Alle eer aan de naam van de Here Jezus.
Word gezond gemaakt.

Sta op. Ieder van u, in de naam van Jezus Christus, en word
genezen.

Almachtige God, ik verwerp elke duivel.
Kom uit de mensen, Satan, in Jezus’ naam. 
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