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TRACK 1
8*
12
13

Par. 1 - 71

-

-Is deze godsdienst, waarover wij spreken,
werkelijk? En dan...?
-Ik ben geen genezer.
-Wat is dat Messiaanse teken?

18
19

-Bekritiseer niet; kom en zie!
-Als de Messias nog steeds leeft, is het enige:
om datzelfde teken weer opnieuw te laten zien.

24
31

-Wees eerlijk met God - Wees eerlijk met uzelf.
-Puerto Rico & Jamaica: 40.000 bekeerlingen.
- Gebruik van tienden.

31

-De oordeelstroon: staan voor u en God en
rekenschap afleggen.
-Hoe gebedskaarten worden uitgegeven.
-Als de Heilige Geest het gebouw niet schijnt te
zalven, - de mensen.

37
44

48
50
53

-De Gave zal niet werken, tenzij u uzelf toewijdt
aan de Heilige Geest.
-Een opdracht, opgedragen door een Engel.
-Jezus: contact opnemend met haar geest.

60

-Rassenscheiding - Veranderen van onze kleur.

*

Het getal verwijst naar het paragraaf-nummer in de Engelse uitgave 'THE
EASTER MESSAGE' van SPOKEN WORD PUBLICATIONS.
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DE HEILIGE GEEST OPENBAART:
67

- Gevoelstoestand
- Aanwezigheid van Engel des Heeren
- Waarom voorbede - Aard van de ziekte

70

- Medische behandeling
- Pas uit ziekenhuis - Familie-relatie
- Aard van 2 kwalen - Familie-relatie
- Plaats Aard van ziekte
-Naam
- Beantwoord gebed

73

- Woonplaats - Lichamelijke situatie
- Kwaal - Symptomen
- Medicijn-gebruik - Roepnaam
- Achternaam - Genezing - Toekomst
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Track 6: DE HEILIGE GEEST OPENBAART: (vervolg)
75

- Ziekte

79

- Reden voorbede - Lichamelijke toestand
- Familie relatie - Verblijfplaats en gebouw
- Medische behandeling &... - het resultaat ervan

81

- Geboorteland - Geboorteplaats
- Plaats van de ziekte
- Aard van de ziekte - Ernst van de toestand

83

- Aard van voorbede - Geslacht persoon
- Leeftijd
- Familie relatie - Afwezigheid - Geboorte staat
- Mentale toestand - Oorzaak ervan
- Toekomst - Genezing

87

- Zieke persoon - Soort ziekte - Bezigheid
- Gevolg daarvan - Voor wie gebeden
- Diens moeite
- Soort woonplaats - Naam woonplaats en staat

88

- Welke aanvallen gehad - Hoe ver al
- Slechte gewoonte
- Opspringende geest - Oorzaak van moeite
- Nog een slachtoffer
- Zelfde gewoonte (sigaretten)
- Wanneer bevrijding... - Woonplaats
- Welke ziekte bekende bezoeker heeft
- Welke ziekte onbekende bezoeker heeft

89
90

- Genezing
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91
92
93
94
95
97
98
99
100

101
104

105
108

- Waar kwaal zit en - De genezing
- Soort ziekte
- Hoe genezing kan, als...
- Soort ziekte - Gevoels ervaring &...
- waarom dit gebeurde
- Soort ziekte
- Genezing -Wanneer dit geschiedde &
- gevoelen daarbij
- Aard van kwaal
- Hartsverlangen
- Waar 't gebeurt
- Gesteldheid - Gevolgen ervan - Genezing &...
- wanneer de genezing gebeurde
- De soort ziekte
- De toestand
- De genezing
- De soort ziekte - De gevolgen
- De oorzaak &...
- De genezing
- Ernst van de kwaal - De ziekte
- Aard van de ziekte
- Welke persoon bidt - Voor wie
- Waar persoon woont
- Voor wie nog meer - Relatie tot persoon
- Beroep - Welke ziekte - Voor wie nog meer
- Relatie tot de eerste persoon
- Welke aanval zojuist gehad
- Welke ziekte - Welke lichaamsdelen
- De oorzaak met een opdracht - Genezing
- Achternaam - Woonplaats en staat
- Welke ziekte - Welke moeite nog meer
- Genezing
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110

- Visioen van onbekende bidder
- Diens ambt als prediker - Waarom hij bidt
- Wanneer gebed wordt verhoord
111 - Waar iemand zit
- Waar kwaal zich bevindt
- De symptomen
112 - Waar iemand zit - Wat ze nu doet - Haar ziekte
- Wanneer genezing reeds plaatsvond

AANWIJZINGEN VOOR GENEZING:
113
115
116
117
118
121
124
126

- 'Doet u dan dit...!'
- Gezamenlijk gebed
- 'God komt nu op dit moment in u...'
- Het hele podium schijnt verlicht te zijn
- De duivel van twijfel
- De Duivel wordt veroordeeld
- Nog een openbaring van een ziekte
- Alles wat te doen is
- Nog een aanwijzing van de Heilige Geest
- Slotgebed door de herder van de gemeente

***
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