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TRACK 1

Par. 1 - 69
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San José campagne: 82 kerken in samenwerkingsverband.
Zo lang zegen, tot men er op af begint te geven...

18
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Gebed
We moeten in de Tegenwoordigheid van God binnenkomen.
Hij beloont wie Hem ernstig zoeken. (Hebr. 11:6)
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Ongerechtigheid in het hart: God zal niet horen.
(Psalm 66: 18)
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Schriftlezing Marcus 11: 10 - 24.
Wist niet wat te zeggen over „Hades‟ (Verantwoordelijk voor
mensenzielen.)
Zelfs Douay-versie (vertaling) zegt: „U kunt hebben wat u
zegt‟!..
God laat ons pas dingen zien, als het tijd is voor ons.
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Opdracht voor hele wereld: lammen zouden lopen, koningen
bellen op, enz..
Vandaag: opwekkingsvuren rond de wereld.
Ik was ontoereikend - God neemt iets wat niéts is.
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Twee tekenen gegeven, zoals aan Mozes.
Hij legde de Schriften uit: De Bijbel werd een nieuw Woord.
Als u oprecht zult zijn, nederig, wegblijft van geld...., dan...
Nederig te zijn in uw hart, dat noemt God „grootheid‟.
Pinksterkerk de snelst groeiende kerk.
Na 5 jaar, in Queen Cities: daar was de „onderscheiding‟ zoals
Hij beloofde.

*
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De opwekking van een blauwkieuw-visje.
(22 juni 1957, Dale Hollow Lake, Kentucky U.S.A.)
Gaan vissen met meneer Wood en zijn broer. (Jehova
Getuigen.)
Dingen zeggen, die aanslaan bij de Heilige Geest.
Uw woorden oordelen u, of zullen u zegenen.
“„Zo Spreekt De Heere‟, er zal een opwekking zijn van een
klein dier.”
“Sta op, spreek tot dat kleine visje en het zal zijn leven terug
hebben.”
Het kleine visje draaide zich om en ging weg....zo hard als het
maar kon.
Waarom kracht niet voor meláátsen, in plaats van voor de
vijgenboom?
Voor God is niets te klein of te onbeduidend.
Je kunt geen geloof hebben, tenzij je weet wat je aan het
doen bent.
Als het een vraag is in uw gedachten, láát het.
Schriftgedeelten: je zult er een uitleg aan mogen geven,
maar....
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TRACK 7
71
72
73

Par. 69-145

Er zijn geen zegeningen buiten de verzoening.
Redding zal nooit enig goed doen, tot het míj geopenbaard
wordt en ík Hem heb aangenomen als mijn Redder.
Genezing is voor ú, als God openbaart dat het voor ú is.

Jagen
75
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Waarom naar de bossen om te jagen? (Zie par. 82.)
„t Is een gevecht. Alléén. Alleen ruimte voor jou en Jezus.
Rebekka: “Als een man „op jacht gaan‟ zegt, zal ik niet met
hem trouwen”.
Rebekka biedt excuses aan.
Ik wist niet hoe me te bekeren.
Wist dat ik iets had gevoeld, buiten in de bossen; spijkerde
brief aan boom.
Hij antwoordde mij als een Man.

84

Eekhoorntjes-jacht op 12 oktober 1959
( Salem Wyoming U.S.A.)

88

Iets zei: “Indien gij tot deze berg zou zeggen....gij kunt
hebben...”enz.
Iets kwam tot me: “Wat waren de profeten?”
Zó toegewijd, dat God gewoon hun stem gebruikt.
Iets zei: “Kan jouw eigen wijsheid iets voorzeggen dat élke keer
...gebeurt?”
Die „tong‟ uitleggen: is het de persoon, of de Geest van God?
Het is God die spreekt. Nodig is :... een meer toegewijd leven.
“Is dit dat huisje dat ik zag in het visioen?”
Precies zoals u mij hoort, werd er gezegd: “Spreek wat ook
dat je wenst.”
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101

Ik dacht: “God zei: „Beproeft alle dingen.‟”

101
102
104

Hij zei niet: “Bid”; Hij zei: “Spreek”.
- “Er zal een róde eekhoorn komen, aan het eind van dié tak”.
Heer, er staat geschreven... twee of drie getuigen.
(Matth. 18:16)

105
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Hier kwam die „Superzalving‟....ik sloeg bijna van mijn voeten.
“Er zal een jonge vos-eekhoorn precies dáár zitten.”
“Er zal nog een rode eekhoorn komen; zal naar...die
stomp gaan”.
Ik keek ongeveer tien minuten. ....geen eekhoorn.

113

Eekhoorntjes-jacht op 7 november 1959 (Kentucky)

113

Met o.a.: Br. Wood‟s zwager, Charley Cox, Tony Zabel,
Banks Woods.
Iets zei: “Hoeveel eekhoorns wil je vanmorgen?”
Iets zei: “Spreek de drie eekhoorns en je zult het
hebben”.
Hij zei: “Waar zullen ze vandaan komen?”
God heeft een manier om dingen tot je te brengen.
Dit zal een bandopname gaan zijn.
Het zal over de wereld gaan.
Ik dacht: “...Dat zijn drie schoten, achter elkaar gemist!”
Zó donker dat ik het dal nauwelijks nog kon zien.
Iets zei: “Ga je daar niet naar toe en haalt die
eekhoorn?”
Onder die zalving was k het niet die het zei.
Zei: “Keer om, je eekhoorn is daar.”
Ik ga heen om de andere eekhoorn te vinden; hij was er niet!
Mensen zeggen: “BROEDER BRANHAM ZEI „zus en zo‟.
Wanneer br. Branham iets zegt, dat heeft er niets mee te
maken, maar wanneer Gód het zegt.
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TRACK 12

Par. 145-230

152
152

Tony zal geloven dat ik EEN LEUGEN vertelde...
Die GEWELDIGE ZALVING kwam :
“Spreek dat de eekhoorn daar zal zijn.”

157
160
162

Iets zei: “Kijk onder dat kleine stukje bast”.
Tony moést het gewoon op die wijze zeggen...
Avondmaals-wijn halen van br. Wright.
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Ik heb gevast, gebeden, de Heere gezocht, onder tranen..
...voor de genezing van dat kleine meisje (Edith).
Toen we de derde keer baden, stopte haar lijden. (26 Jaar
geleden.)
Als het aan mij lag, zou ik spreken. Maar... Het is aan H m.
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De redding van Hetty Mosiers zonen
( 7 november 1959; Depauw, Ind. U.S.A.)
167
169
170

172
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175
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177
180

Zr. Hetty Mosier - pas haar man verloren, gedood onder zijn
tractor.
Aan tafel uitleggend wat GELOOF was.
Als de Heere me een visioen (erover) toonde, ...zou ik het
kunnen zeggen.
Mis dit niet: toon u de soevereiniteit van God....
Zoals God Abraham Zijn belofte bevestigt - Verandering van
bediening?
Het waren geen visioenen, het waren éékhoorns! Dez lfde
Jehova-Jireh.
Zr. Hetty: “Dat is niets dan de Waarheid”.
Ze sprak het juiste.
“Vraag wat u wilt, God zal het aan u geven”.
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181
183
185
188
191
196
198

Zeven keer had Hij het bevestigd door een dier.
De eerste keer met de nieuwe gave.
Acht getuigen stonden daar.
Haar twee jongens schudden onder de Kracht van God.
Arme weduwe probeerde de gemeente vijftig dollar te
Wanneer de zalving toeslaat: Vraag wat gij wilt.
Profeten spraken, alsof ze het z lf waren.
( Psalm 22 )
Uitnodiging
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208

Niet voorbereid om God te ontmoeten?
“Was dat de Heilige Geest, die uw hand opstak?” Dan....
Gebed
Ik geloof dat spoedig broden en vissen zullen worden
vermenigvuldigd.
Uw Geest zal Uw Gemeente leiden zoals Israël in de woestijn.
Verspreid het onder andere predikers.

210

Moge elke herder, evangelist, leraar, lid, van welke gemeente
ook, U toegewijd zijn.

214

Zr. Meda: “Hij kan jou 50 jaar trainen, voor één dag dienst...”
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Gebedsrij
217
218

Diepere Zalving. Hoe erin te komen, ik weet het niet.
De duif leidt het Lam.

222

De rustige zr. Hetty: je kon haar een huizenblok ver horen
schreeuwen.
Waarom de plutocraten, of de groten, het niet kregen.
God weet wat u zult vragen, voor Hij de Zalving „plaatst‟.

226
229
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TRACK 18

Par. 230 - 283

231

Tijd, wanneer God menselijke wezens zal voorleggen:
“Vraag wat u wilt.”

237

Nog een prediker hier die gelooft dat God de zieken
geneest? Kom naar voren.
God zou geen mensen zaken kunnen geven om
dingen ze zelf te beheersen.
„Super gevoelige waarneming‟. Is niets dan:
mythologie, spiritisme;
zouden nooit iets, wat dan
ook, in materiële zin kunnen krijgen.
Mozes‟ staf verslond die van Jannes en Jambres.
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240

(Exodus 7)

242

George J. Lacy:
“Deze camera neemt geen
psychologie op.”
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“De dingen die Ik doe, zult gij ook
doen.”
(Joh. 14: 12-19 / Matth. 28: 20 )
Let op de natuur van die Engel: doet
hetzelfde dat Jezus deed.
Als ik wist wie dat...
God profeteert niet om te spelen.
Zeí Hij: “Deze tekenen zullen hen
... de camera nam
volgen die geloven?” (Marcus 16: 17-18)
geen psychologie op...
Uit de hemel geboren Gemeente,
die uit alle denominaties komt.
Wat Hij voor Hetty deed, zal Hij voor ú doen.
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249
251
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258

Gebed
U weet niet wat God zou mogen doen voor ú,
terwijl u bidt voor iemand anders.
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267

Gebedsrij (Een kort gedeelte ervan.)
“Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt”.
(Matth. 11: 28)
Er is maar één manier voor u om het te
missen: Niet komen.
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273
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Schriftlezing voor de doopdienst
(Hand. 2:28 - 47)
De namen van de twee jongens werden in wezen in Boek
des Levens des Lams gezet vóór de grondlegging der
wereld..

281

Waarom predikt u, als u alles reeds wist?
- Prediken is Gods programma.
Zijn programma kan niet zonder u en mij.
Gods leiding niet doen = Zijn programma verlammen.
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281
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282

Branham tabernakel heeft nodig:
Een opwekking, en vervulling met de Heilige Geest.
Bidstonden om de Heilige Geest te ontvangen.
Opdat de Gemeente terug in de wil van God zou mogen
komen , en voortgaan met het programma van God.

***
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