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‘RESPECT’
___15 OKTOBER 1961 n.m., in JEFFERSONVILLE - Indiana U.S.A.___
Vertaling: GESPROKEN WOORD UITGAVEN

GLOBALE INHOUD
(PER CASSETTE)

- Lengte van de vertaling: 2 uur 22 min. Cassette 1:
Cassette 2:

Zijde 1 Zijde 2 Zijde 1 Zijde 2 -

37 min.
33 min.
41 min.
31 min.
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Totaal - 1uur 10 min.
Totaal - 1uur 12 min.

Cassette 1 - Zijde 1

Par. 1 - 54

TRACK 1
2*
5
6

Trouw: ‟s nachts bij mamma willen waken.
Getuigenis over verschijning halo-stralenkrans.
(In huis zr. Bruce - par. 39)
Boodschap: „Was verkeerd uitgelegd‟ Het was: „waardering geloven boodschap‟.

TRACK 2
18
22
26
27

Sam: Werd „vrij van de wet van zonde en dood‟.
“Vertel ons wat je zag aan de overzijde”.
“Ik wil geen gewaden en kronen en paleizen.”
Drie keer heb ik Hem gezien in een visioen.
Teveel karakter-eigenschappen dat EEN kunstenaar het ooit zou
kunnen treffen.

TRACK 3
30
34

...89 jaar. Kort geleden Christen geworden.
Eén miljoen dollar,... om één uur met haar (zijn moeder) te praten.

TRACK 4
35

Gebed: Hoe ligt mijn situatie vandaag bij God?

44

Tekst 1:

Psalm 105: 1 t/m 15.
„Breng dank aan de Heere; maak onder de volken Zijn
daden bekend.‟

TRACK 5
45
46
49

*

Respect is wat wij aan God verschuldigd zijn.
Tekst 2:
Prediker 12: 13.
„Vreest God, onderhoud Zijn geboden:
de totale plicht voor alle mensen.‟
Ik vrees mijn moeder, ik vrees mijn vrouw..., opdat....

Paragraaf-nr. volgens de Engelse uitgave van V.O.G.R.
(Vol. 13 - nr. 4)
2

49
50
51
53
54

Ik vrees de mensen, opdat...zij niet zouden denken dat ik geen
Christen ben.
Vreze brengt respect.
Een... winkelbediende, laat hem een baan krijgen bij de politie...
Respect!
God bewijst dienstknechten door Zijn Woord te laten werken door
hen heen.
Wanneer wij elkaar respecteren, dan respecteren we God.
Kleinen ergeren? Beter molensteen om uw nek... (Matth. 18: 6)
Hun engelen...(Matth. 18: 10)
God toont wie Zijn kinderen zijn, door wonderen en tekenen en ...

TRACK 6
Cassette 1 - Zijde 2Par. 55 - 111
55
56
57
58
59
60

Noach:
God bracht oordeel over spotters.
Slechts twee dingen: genade of oordeel.
God baant altijd een weg ter ontkoming.
Israël: geen respect voor de profeet Mozes: ze bleven in slavernij.
Vanavond: dezelfde zaak.
Generatie stierf uit. Mozes kwam in een andere generatie.
God had geen naam.

TRACK 7
63
God geeft altijd bovennatuurlijke tekenen.
65
Vreemd: al die tekenen gezien, en twijfel bij de Rode Zee.
66
Waar we onze fout maken...
71
Jozua en Kaleb bleven, of Mozes nu goed of fout was.
74 - 75 “Roep Aaron en Mirjam om hier ...te staan.” - God vereist respect!

TRACK 8
77

Wie geestelijk is of profeet: Ik zal tot hem spreken in visioenen,
dromen enz..
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85
86
87
88

Drie jongens die gekheid maken over het Avondmaal.
Praat niet over mensen die aanbidden in de Geest van God!
Jonge vrouw: „k Zou mijn koe niet de religie van W.B. willen laten
hebben...
De volgende avond... op sterven in het ziekenhuis.

TRACK 9
91
94
96

Op middagmaal-tijd proberen een ziel voor Christus te winnen.
“Overal waar Christus niet welkom is, zal ik niet zijn.”
Ik hoorde een Stem: “Je oogst wat je zaait,...”.

99

Baptistenpredikant: “Gelijk Elia de profeet - en dan „thuis
rondhangen‟!”
Brief Billy: zat heel wat diplomatie in.
Respect tonen voor mens die wordt geleid door de Geest van God.

100
100
102
102
103

Je op je rug kloppen; je broeder noemen, en tòch het niet geloven.
Je laten roepen: “Kom bidden!” Maar het doet totaal geen goed,
omdat...
Izebel: Elia was in werkelijkheid haar herder.

TRACK 10
104
108
109
110
111

Respect, vanuit de grond van je hart.
U moet God respecteren, ongeacht wat Hij doet.
Achab: “Gij zijt het die Israël in het ongeluk stort”.
(1 Kon. 18: 17)
Elia: “Omdat gij onschuldig bloed hebt vergoten”.
Christen of geen Christen: betuig respect aan God.

Cassette 2 - Zijde 1Par. 112- 187a
112
113

Heb jonge mensen zien giechelen en lachen in een samenkomst,
en...
Diaken-dochter:
“Breng mij nooit meer op die manier in
verlegenheid!”
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113
114
118

Ik zei: “God ríep u.”
Ze zei: “Ik ben jong... heb een overvloed aan tijd...”
Niet lang daarna... bood me een slok whisky aan.

TRACK 11
122
122
122

Elisa
“Kaalkop, waarom voer jij niet op, net als Elia?” (2 Kon. 2 : 23)
Niet het minachten van de man; het minachten van zijn
Boodschap.
122
De Geest van Elia was op hem
- deed precies dezelfde dingen.
123
Jezus: “De werken die Ik doe,
zal hij ook doen.”
(Joh. 14: 12)
123
“Deze tekenen zullen
hen volgen, die geloven.”
(Marcus 16: 17)

128
Twee berinnen kwamen uit
de bossen en doodden
tweeënveertig van hen...
( 2 Kon. 2: 24)

129
133

Als vader en moeder hadden gezegd:
“Niets over zeggen... ga gewoon door...”.
Elia vervloekte hen... vanwege opvoeding van oneerbiedige ouders.

TRACK 12
134
135
136
141
142

De Sunamitische vrouw zag de tekenen.
Geschiedenis over troep wilde honden, die meisje wilden doden.
“Ik merk door zijn geest, dat hij een heilig man Gods is.”
“Roep haar, want zij heeft achting voor God.”
Zo spreekt de Heere! - „t Volgend jaar had ze de baby.
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143
148
150

Satan: “Ik zal me van dat kind ontdoen”. Gaf hem een zonnesteek.
God vertelt zelfs Zijn profeten niet alles.
God beproeft ons soms: kijkt wat ze zullen doen.

TRACK 13
154
159
160

Martha(Matth. 11: 1-44)
“Zelfs nu!” - Niet: “Heer, U zou dit hebben moeten doen, en...”
Als wij zouden kunnen zeggen vanavond: “Broeder, ik geloof, dat
wat gij God vraagt, dat God het u geeft...”

TRACK 14
165
165
168
168
169
171

Als u de man niet kunt respecteren, respecteer de bediening .
Uw voorganger is een menselijk wezen. Toch heeft God hem Zijn
voorganger gemaakt.
De Syro-Fenicische vrouw.(Matth. 15: 21-28)
Woord van God voor Joden, was evenzeer Woord van God voor
heidenen.
Noemde haar een hond!
Het vinden, precies zoals u hebt geloofd... Het was haar benádering.

TRACK 15
177
178
182
185
185
185

Hoofdman over honderd - voelde zich niet waardig.
(Matth. 8: 5-10)
Wees nooit groot in uw eigen ogen.
Hij erkende Jezus‟ autoriteit over alle ziekten en kwalen.
25 Jaar geleden begon Hij tekenen en wonderen neer te zenden.
Wat als alle naties bij elkaar zouden zijn gekomen, en zeiden:...
Wat als Methodisten (enz.) hadden gezegd: hier zijn...visioenen,
profeten, gaven..., laten we allen één broeder(schap) zijn!

Cassette 2 - Zijde 2

Par. 187b - 229

TRACK 16
187

Gaven:... zal ons nooit helpen, totdat wij...het kunnen respecteren.
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188
189
191
191

Geloof het, totdat het bewezen is verkeerd te zijn.
Samuël: u hebt geen kóning nodig...
Christus in u... is de Boodschapper van de dag.
Wanneer Hij komt, zeg niet:...‟Dat is opgewerkte emotie‟.

192
195
199
205

Twee katholieke verslaggever-meisjes in Oregon.
“Hoe weet u dat ik katholíek ben?”
U zou nooit schrijven wat ik u vertelde. Ga uw gang...
Uw gezegende maagd Maria... moest de Heilige Geest ontvangen.

TRACK 17
208
209
209

In het vléés gaan onder de Zálving van de Géést.
A.A. Allen
Bloed en olie uit handen en voorhoofd.
Man deelde tractaten uit,... in plaats van mij erover te bezoeken.

A.A. Allen
Foto uit zijn tijdschrift ‘Miracle
Magazine’ (aug. 1967), tonend hoe
‘miracle oil’ (‘wonder-olie’) uit zijn
handen vloeit.

211

211
212

213
214

214

Ben het oneens met br. Allen, dat bloed
en olie het bewijs is van het hebben
van de Heilige Geest.
Als ik zo goed zou kunnen prediken als
br. Allen...
Al was ik het oneens over zijn theorie,
ik zou zeker de broeder niet lasteren.

A.A. Allen

Foto uit zijn tijdschrift ‘Miracle Magazine’ (aug. 1967),
tonend
hoe ‘miracle oil’
(‘wonder-olie’) uit zijn handen
vloeit.

Vrouw beweerde dat een grote harige duivel haar beet....
Als de man die het artikel schreef, zijn aantekeningen nooit beter
controleerde, dan betwijfel ik of de rest over br. Allen de waarheid
is...
Liever bij de oordeelstroon staan bij br. Allen in de fout, dan te
bekritiseren wat de man aan het proberen is voor Christus te doen.
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215
215
215

Wie ook de Naam van Jezus Christus aanroept, ik sta naast hem, of
hij nu...
Oneens over theologie, maar ik wil hem respecteren...als mijn
broeder.
Ongeacht wat hij doet:... eerbied hebben voor de Heilige Geest.

TRACK 18
215
217
218
219
219

220

Gaven Als we...elke gave respecteren en iedere bediening die
Hij in ons midden zendt, dan zal God gewoon voortgaan met...
Elke Geest van God... tongen, uitleg, profetie, onderscheiding,
wat het ook is,... Ik zeg: “Zènd ze, O Heer”.
Gebed
Wij danken u voor... - gave van gezondmaking onder ons,
- gave van profetie, - gave van tongen - gave van uitleg.
De algenoegzame Gave, Jezus Christus, die al deze kleinere dingen
verkiesbaar maakt voor ons.
Dat de gewóne mensen Hem gaarne hoorden.

TRACK 19
226
226

Paulus‟ liefde: vervloekt willen worden, opdat zijn volk gered zou
worden.
Christen genoeg zijn om elkaars fouten over het hoofd te zien.

226

Boodschap („Zo Spreekt De Heere‟)
Uitgesproken door br. O. Neville.

227
228

Dank: om de Heilige Geest te horen spreken door menselijke
lippen.
Vandaag sprak Hij tot deze zuster om in dat Licht te komen.

228

Slotlied.

***
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