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VRAGEN & ANTWOORDEN 1964

DEEL 2

___23 AUGUSTUS 1964 n.m., in JEFFERSONVILLE - Indiana U.S.A.___
Vertaling: GESPROKEN WOORD UITGAVEN

GLOBALE INHOUD
(PER COMPACT CASSETTE)

Lengte van de vertaling bij benadering:
Cassette 1:
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Cassette 4:

Zijde 1 Zijde 2 Zijde 1 Zijde 2 Zijde 1 Zijde 2 Zijde 1 Zijde 2 -

42 min.
35 min. Totaal - 1uur 17 min.
40 min.
35 min. Totaal - 1uur 15 min.
27 min.
19 min. Totaal 46 min.
21 min.
22 min. Totaal 43 min.

Totaal: + 4 uur 1 min.
1

DIGITALE
paragraaf

Begin paragraaf
uur.min.sec

VRAAG
NUMMER

Cassette 1 - Zijde 1

Par. 1 - 47

TRACK 1 – 00.00
1*
4-5
6-7

Gebed
„A church rocks as the drums roll‟ Jazz bij passiespel.
Artikel: Manager van de Beatles: “Ze worden vereerd als messias”.

TRACK 2 – 07.27
7
8
9

Kranten artikel Beatles voorgelezen.
Tegen het Woord? Laat het los!
Korte broeken dragen, haar knippen enz. Het is een geest!

TRACK 3 – 13.54
13
Vriend en historicus Paul Boyd.
14
Schrijf al het belangrijke op, wat de Heere me vertelt.
16-19 Zeven visioenen, gezien in 1933.

TRACK 4 – 20.44
20
23
24-28
27-30

Genezing zr. Wilson (TB) nu 30 jaar geleden.
Genezing van baby met epilepsie
Sexy kleding – Duivelse geest.
Gebed

TRACK 5 - 32.09
32
38

VRAAG 236

■ Betekenis Matthéüs 24: 19 (‘Wee de zogenden in die dagen’)
Josephus over het avondmaal.

TRACK 6 – 37.54
41

VRAAG 237

■ Betekenis Matthéüs 24: 24 (‘Valse profeten en vele wonderen’)

*

De zwarte nummers verwijzen naar de paragraaf-aanduiding in de
gedrukte Engelse uitgave: „Conduct Order Doctrine‟– II, uitgegeven door
Spoken Word Publications in 1974.
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43
45
45-46
47

Dr. Hegre: duivel kan wél genezen.
Spiritisme – doden aanbidden.
Genezing ontvangen: Denkend God te benaderen.
Jezus. De profeet van God? Of: God, de volheid der profeten?

Cassette 1 - Zijde 2

Par. 47 - 83

– 41.41
49-50 Noach was het Woord voor die dag. Het herhaalt zich.

TRACK 7 – 46.26
53
55
57

Onderscheiden niet: „Elk die wil…‟ & „De Bruid‟.
Het is de waarheid, maar het is een andere dag.
1 Cor. 13: Als het volmaakte komt… Proberen in tongen te
spreken, maar wanneer ik een man word…

58

■ Vraag om voorbede. Wil alles doen voor God, maar vrouw is
afwijzend.
Men krijgt op aarde vaak de verkeerde metgezel.

– 51.10
59

VRAAG 282

TRACK 8 – 53.53
61
62
63

Waarom ene kalfje verkocht voor €11.000,- en het andere
voor €300,De wilde- of de vredige blik in de ogen…
Christendom is geen uiterlijke maar innerlijke schoonheid.

– 59.45
64

66

VRAAG 283

■ Kan Christen eenvoudige juwelen dragen zoals een
halsketting of parels?
Dit zeg ik, niet de Heere: ik denk niet dat dat slecht is. Wat is je
motief?
Nazareners: doopten geen vrouw als ze trouwring droegen.
Zoals 9 muntjes in Oude Testament, dat is in orde.
Maakt het je een beetje trots, dan ben je fout. Het is je houding.

TRACK 9 – 60.27
68

„Schandaal rokken‟ in orde voor Christen?
3

69
71
72
73
73
74
76

Het toont je ondergoed. Waarom zou je dat een man tonen???
Een man met hemd uit en korte broek – maakt vrouw misselijk,
maar een man is een „andere tempel‟‟
Je volhangen met colliers…
Neemt „eigen merk‟ (water) mee in Zwitserland.
Amerikaanse dames vol oorbellen, verf enz..;
willen weer 15 jaar oud zijn
Kijk niet wat je vroeger was; kijk naar je hoge roeping.
Bord bij catacomben: Amerikaanse vrouwen, trek kleren aan om
de doden te eren.

– 1.06.59
77
77
77

VRAAG 284

■ Waar zal de Bruid zijn wanneer de aarde verbrandt?
Op één plaats, zoals Israël in Goosen?
De aarde brandt na het Witte Troon Gericht.
De heiligen zullen gelegerd zijn over de breedte der aarde, als
Satan…

TRACK 10 – 1.08.26
78
79

VRAAG 285

■ Hoe gehoorzaam zijn aan een man die onschriftuurlijke
dingen van zijn vrouw wil?
U bent niet onderworpen aan zo iemand. …Om deze reden zult u
alles verlaten en uw God aanhangen.
Tenzij het haar en hem behaagt om bij elkaar te wonen.
Als hij zegt: “Als jij naar de samenkomst wilt. In orde, maar ik ga
niet. Goed. Als hij zegt: “Je kunt niet gaan,” dat is wat anders.

– 1.13.23
80

VRAAG 286

■ Kan iemand prediken die een levende, gescheiden metgezel
heeft die hertrouwde?
Hij moet slechts één vrouw hebben. ( Titus 1-6 en 1Tim. 3: 2)

– 1.14.28
81

VRAAG 247

■ Bid dat mijn gave (Liefde) terug komt. Wat moet ik doen?
Zal mijn man het Woord horen?
Mogelijk verloor u alleen de vreúgde van uw redding. Zoek God;
bid heel de tijd. Prijs God. Wees nederig, zoutend en vriendelijk.
4

Cassette 2 - Zijde 1

Par. 83- 136

TRACK 11 – 1.15.14

VRAAG 288

83
84

85
86
87
88

■ Hoe moet ik handelen met vergeving vragen voor buitenechtelijke relatie met getrouwde man? (Vraag verkort)
Bekeer je. Ga terug naar deze man en maak het goed. Ga met je man
naar die man toe.
VOORBEELD: Jonge vrouw uit Louisville. Man met wie ze omgang
had dwingt haar de relatie voort te zetten. Zij inmiddels getrouwd
met Christenman. Nu twee mannen en dochter van 18 en weet niet
wie haar vader is.
ANTWOORD: Zuster, als je het in je hart houdt, ga je naar de hel.
Wis je lei schoon. Wees eerlijk.
In droom zegt Heilige Geest hen vaak wat te doen staat.
Ga met jouw man naar die man en maak het in orde. Als je echtgenoot jou niet vergeeft: Is zijn zaak. Hij kan je wegsturen.
De andere partij, ook getrouwd, dient net zo vergeving te vragen.

TRACK 12 – 1.22.55
90

91

VRAAG 242 (vervolg)

■ Zondagsschool onderwijzeres durft misstap niet te vertellen.
De Heilige Geest toont William Branham gebeurtenissen uit
verleden, de hele situatie, ook van haar eigen man. Beiden
bekennen en bekeren zich; gaan tot God.
Al stroopt het je huid af: vertel de waarheid. Het is de enige
manier.

TRACK 13 -1.27.25
94

VRAAG 289

■ Is het ontvangen van de Heilige Geest en de Doop van de
Heilige Geest hetzelfde? Welke manifestatie wordt gemerkt?
Een manifestatie evenals een moeder merkt dat ze een baby baart.
Uw geestelijk systeem wordt totaal nieuw: een nieuwe schepping.
Ik ken velen: spreken in tongen en hebben niet de Heilige Geest.
Al sprak ik met tongen van mensen en engelen, maar… (Paulus).
… wanneer dat wat volmaakt is is bekend gemaakt

.

1.30.17

VRAAG 290

■ Ik droomde dat ik verdwaald was in wit zand. Ook zoon en
echtgenoot in de droom. Het was donker aan het worden. Hebben
we gezondigd? Vraag God. We willen goed staan.
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98

99

Wit zand is: zuiverheid en gerechtigheid. U hebt iets toegelaten dat u
nerveus heeft gemaakt. Stop met uw gezin zenuwachtig te maken.
Eis uw door God gegeven rechten op
Nervositeit gaat over van de een naar de ander. Maar ook verblijden!
Ook voor de kinderen: Bedenk… de dingen die boven zijn!

TRACK 14 -1.33.40
101
103

VRAAG 291

■ Sommigen zeggen: Broeder Branham is de Zoon des
mensen. Is niet de Vuurkolom de Zoon des mensen?
Ik ben een Zoon des mensen; Jezus is de Zoon des mensen
Tot ik definitief geleid word zal ik zeggen wat ik moet zeggen.
Ik beweer niet Zijn profeet te zijn. Soms heb ik het gezegd, terwijl
ik niet dacht dat ik het zei, want als je het een term wilt geven, dan
is een „profeet‟ in het Engels min of meer een „prediker‟ Maar in
het Hebreeuws of Grieks is een profeet een ziener.

104
105
107
108
109
110
111

Wat u gelooft, houd dat voor uzelf.
De Vuurkolom is de zalving.
De Vuurkolom is de Logos. Logos daalde neer, woonde in een
menselijk lichaam, dat het offer was…
God en mens omarmden elkaar als Vaderschap en Zoonschap…
Jezus: Ik kwam van God, en ik ga tot God.
Zonen, gezalfd met dezelfde Logos.
De werken die Ik doe, is: méér dan dit zult gij doen.

TRACK 15 - 1.42.18
113
114

115
116
117
118
119

VRAAG 291 (vervolg)

■ Paulus, geslagen door Vuurkolom. (Joden noemden Vuurkolom
„Heer‟.)
De Vuurkolom is opnieuw neergedaald op aarde…(Ik zal dat
weglaten; de mensen zouden het niet geloven) …als een onderzoek
oordeel dat bezig is.
Lacy‟s onderzoek van Houston foto.
Dezelfde Geest die eens op Hem was in Palestina, komt terug om het
Hoofd te zijn.
Ik ben Hem niet..
Zoals de piramide die Henoch bouwde. De zeven treden…
Dollar biljet: Het Grote Zegel. Het zal komen.
6

119
120

De verbindingssteen (copula) zal als een grote diamand precies
daar precies passen.
Zonder ons kunnen zij niet tot volmaaktheid komen, zei Paulus in
Hebreeën 11.

TRACK 16 – 1.48.05
121
121
123
124
125
126
127
128
130
130
133
134
135

VRAAG 292

■ Kan Satan de gave van tongen of profetie gebruiken in een
persoon die de Heilige Geest heeft?
1Cor. 14: 29 Elke gave in de gemeente moet éérst beproefd
worden.
De regen valt op bozen en goeden.
Openbaring: 2 of 3 beoordelaars; dan de gemeente vertellen.
Vertrekken naar „dode vogels‟ gemeente.
Reden van gemeente orde. (Trachten manifestatie van de gaven
proberen te krijgen.)
Geen ijdele herhalingen.
Voorbeeld profetie: Die-en-die heeft huwelijkseed gebroken,…
Ananias en Safira.
Gaven zijn een bediening op zich.
Horen niet midden in samenkomst, maar samen vooraf.
Laat het begaan. Het zijn babies. Kunnen het niet beoordelen,
maar let op wanneer…
Br. Junior Jackson wil het spreken in tongen in de
samenkomst.
Br. Don Ruddell, Br. J.T. Parnell… Het zijn mijn kinderen.

Cassette 2 - Zijde 2

Par. 136 - 229

1.55.39
137
141

Petrus en Paulus hadden ook verschillen. (Niet in de leer)
Maar dit verdeelde hen nooit.
Ben oneens met Oneness leer. Maar velen zijn kostbare mannen.
Let op: Satan kan elke gave nabootsen.

TRACK 17 – 1.58.11
142

VRAAG 247

■ Was Daniël de vierde man in de oven, omdat hij de profeet in
dat tijdperk was?
Mijn mening: het was Jezus.
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1.58.50

VRAAG 294

■ „Al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven‟ (Gen. 6: 12)
Slaat dit op huwelijk en echtscheiding? Evenzo dat Jezus zei:
“Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer
de Zoon des mensen zal worden geopenbaard’? (Matth. 24: 38-39)

1.59.24

143
145
146
147
148

VRAAG 295

■ Zullen er in het Duizendjarig Rijk kinderen worden
geboren op aarde? Zullen er in die tijd op aarde mensen in
lijfelijke lichamen zijn?
Gen. 6: 12 was huwelijk en echtscheiding en al het andere: slechts
één van de tekenen van de eindtijd (als in de dagen van Noach).
Andere tekenen moeten er mee samen gaan (net als bij tongentaal)
om het ‟God‟ te maken.
Kinderen geboren in Millennium? Ik weet het niet. Tenzij God
het zou openbaren.
In die tijd zonde op aarde? Nee. Satan is gebonden.
In die tijd in lijfelijke lichamen? Ja. Ons verheerlijkt lichaam:
eten, drinken, bouwen, net als nu.( Zijn de wittebroodsweken.)

TRACK 18 – 2.02.28
149
150
151

VRAAG 296

■ Verklaar alstublieft Matt. 12: 32 (Spreekt iemand tegen de
Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden…)
(Vraag van theoloog) Lastering is: praten over -, gekheid maken
over- hierin de grens van goed en kwaad overschrijden.
Als de Geest neerdaalt en gedachten onderscheidt. U geloofde niet
dat Hij het was; maakt er gekheid over – praat erover: Het is afgelopen met u. De Christen gelooft als Woord wordt gemanifesteerd.
Er is maar één zonde: Ongeloof. Wat je ook doet of niet doet: Wie
niet gelooft is reeds veroordeeld.(Joh. 3: 18)

TRACK 19 – 2.05.36
152

VRAAG 297

■ Kan jong, ongetrouwd meisje haar haar knippen?
Het is voor elke vrouw verkeerd om haar haar te knippen;

2.06.29

VRAAG 298

■ Is het vrouwen toegestaan om in overheidsdienst (public
affairs) te werken terwijl ze een gezonde man en kinderen
hebben?
8

153
154
155
157

Ik weet het niet. Zou liever tijd besteden om kinderen op te
voeden hoe de Heere te dienen.
Man helpen uit een schuld te komen. Goed, maar blijf een dame.
Op kantoor: smerige grappen enz. Mijn mening: ga er weg.
Niet meer geld krijgen voor uitgaan enz., beter: zorgen voor thuis.

TRACK 20 – 2.09.45

159

VRAAG 299

■ Is bekering genoeg als je beide een tweede huwelijk bent
aangegaan, of moet je je huwelijksgemeenschap beëindigen om
recht te staan?
Man trouwde een of andere straatzwerfster en wist het niet. En
dan gebonden zijn aan die vrouw (of man) zo lang ze leven. Dat
is afschuwelijk.
Het huwelijk is heilig.
Als de Heere me toestaat om Huwelijk en Echtscheiding uit te
leggen, dan geloof ik dat het veel duidelijk zal maken.
(NB: Luister prediking 65-0221m)

2.11.42
160

VRAAG 300

■ Waarom kunnen we ons huis niet verkopen? We hebben
gevast en gebeden: geen resultaat.
Is uw motief juist. Geen resultaat. Geef het over aan de Heer en
vergeet het.

TRACK 21 – 2.13.39
162
163

VRAAG 301

■ Is het verkeerd voor vrouw om haar te krullen?
U wilt er mooi uitzien voor uw man of uw vriend.
Ik kan antwoord niet schriftuurlijk onderbouwen.
Vraag het de Heere.

2.14.54
164

VRAAG 302

■ Is 1 Cor. 13: 8-12 vervuld? (Het volmaakte Woord hersteld
aan de gemeente.)
Heb ik al doorgenomen. Er is niets heilig dan God. In de beginne
was…? Het Woord.
Het is nog steeds God. Als het volmaakte is
gekomen is wat ten dele was weggedaan.
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2.16.18
165

167

VRAAG 302

■ Is het verkeerd om van boven plat afgeknipt haar te
hebben?
Ik veronderstel dat dit een man is…
Vertelt: sloeg in autobus medepassagier in overall, rokend, lasbril
omhoog, die goede grap vertelt op de knie: blijkt een vrouw te
zijn…
Bijbel zegt niets erover. Zolang niet lang gedragen, zoals een
vrouw. Als hij het maar knipt, want zijn hoofd is God
Als vrouw haar haar knipt: heeft man Bijbels recht om haar weg te
sturen, zij onteert haar hoofd.

TRACK 22 – 2.20.49

170

VRAAG 304

■ Is dat, waar Jesaja Sions dochters aanspreekt op het krullen
van haar, kaalheid in plaats van goed opgemaakt haar enz.,
ook voor vandáág, of is de oude Bijbel niet meer van kracht?
De oude Bijbel is altijd van kracht. Alleen in de nieuwe is het
vergroot. (Wie vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds…)

2.22.54
171
172

VRAAG 305

■ Hoe behoren vrouwen hun haar te dragen?
Gewoon, hoe je maar wilt. (1 Tim. 2: 9)
Gewoon zo lang als het lang is, zuster. (Het is een klein meisje).

2.24.05
173
174
175
176

VRAAG 306

■ Zal, nadat de Bruid is opgenomen nog iemand van de
dwaze maagden worden gered? Of gaan allen verloren?
Als Bruid is weggenomen, is alles voor Heidengemeente over.
Wie vuil is worde nog vuiler…
Het heiligdom komt vol rook. Christus middelaars werk is voorbij.
Wat met gemeente gebeurt, gebeurt nu.
Zal door verdrukking gaan. Wegens verwerpen van de volheid
van de verzoening.
Kerkleden komen om doop van de Heilige Geest te vinden.
Alstublieft neem het niet als een leerstelling. Maar de tijd was
voorbij. Wijzen en dwazen: levenden en doden. Terwijl ze het
gingen kopen, kwam de Bruidegom.
De tijd dat het teken aan de wand is.
10

Cassette 3 - Zijde 1

Par. 180 - 215

TRACK 23 – 2.30.26

VRAAG 307

180
182
183
184

■ Tienden betalen aan een persoon, of behoorde een Christen
te werken?
Zeker, een Christen zal werken.
Tienden? Afhankelijk aan wie.
Abraham betaalde Melchizedek de tiende.
Tienden: waar je voedsel krijgt. (Voorraadkamer – Mal. 3: 8-10)
Verbonden met zegen. Daag u uit om deze te ontvangen.
Gaf eerst God de tiende. Gaf de rest aan predikers. Toen gaf ik
God 90% en hield ik de tiende.
Nam toen €.100,- per week en betaalde daarvan de tiende.

2.34.52
186
187
188

VRAAG 308

■ Kan een buitenechtelijk geboren baby ooit worden gered of
in de opname gaan?
Gered? Wel zeker.
In de opname? In opname gaat voorbestemd zaad.
Oude Testament: bastaard kind kon 10 generaties niet in de
samenkomst komen.
Bloed van Oude Testament: vergaf geen zonde.
Bloed van Jezus: scheidde de zonde af. Dat is de verandering.

TRACK 24 – 2.37.38
189

VRAAG 309

■ Zullen we naar Arizona verhuizen of naar Jeffersonville?
Net wat u wilt. Ik zou naar Jeffersonville gaan, daar ben ik meer.

2.38.33
190

VRAAG 310

■ Is het te laat om nog tot zondaars te prediken?
Nee! Nee! Haal dat niet in uw hoofd, broeder. Blijf gewoon
doorgaan totdat u wordt weggeroepen.

2.39.02
191

VRAAG 311

■ Behoorden geredden zich in de aanbidding af te scheiden van
zondaars?
Scheid u nooit af van wat dan ook dan van de zonde; niet van de
zondaar. Grijp de zondaar als u kunt.
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2.40.25
192

VRAAG 312

■ Zou een geredde vrouw zich moeten onthouden aan haar
man als hij een zondaar is?
O nee! O nee! U zult hem verder bij God vandaan drijven.

2.40.59

193

194
196
197
199

VRAAG 313

■ Wat is de betekenis van een annulering (ongeldig verklaring)?
Zijn mensen dan vrij om te trouwen of is het een ander woord
voor echtscheiding?
Zolang als ze de gelofte hebben gedaan zijn ze getrouwd. Als
jongen meisje in goed geloof belooft , is hij het aan dat meisje
verplicht.
De wet geeft je een papier om wettig als man en vrouw te leven.
Maar als een man tot een vrouw zegt: “Ik zal met je trouwen,
lieveling. Wil jij..? Dán is hij getrouwd.
De eed trouwt je. Geen prediker of ambtenaar.
De Bijbel: Toen Jozef in ondertrouw was met Maria, zei de engel
tot Jozef: “Vrees niet om Maria, ‟uw vrouw‟ tot u te nemen”.
Ze waren al getrouwd.
Als je een ander trouwt na die verplichting, …zul je in overspel
leven.
Lees de Oud Testamentische wetten daarover.

TRACK 25 – 2.44.53

200
201

202
204

VRAAG 314

■ 1. Is het te laat voor gevangenis samenkomsten , trachtend
zielen te redden?
■ 2. Zou je alles moeten verkopen wat je hebt nu de Heere
spoedig komt?
1.
Blijf regelrecht doorgaan: prediken, gevangenis dienst,
iedereen gevend…
2.
Zo‟n zestig jaar geleden adverteerden de Millerites (Nu de
Zevende Dag Adventisten) om al hun bezit te verkopen.
Gingen op de top van een heuvel zitten.
Het zijn sektes enzo.
Jezus komt misschien nog in geen honderd jaar. Ik weet niet
wanneer Hij komt, maar ik wacht op Zijn komst.
Verander niets dan van je zonde naar gerechtigheid. Blijf gewoon
precies zo doorgaan op je werk. Wie dat begrijpt zegge: AMEN..
12

TRACK 26 – 2.48.53

205

206

VRAAG 315

■ In Matth. 12: 40 staat dat Jezus drie dagen en drie nachten
(zoals Jona in de walvis) in het hart van de aarde was. Hoe
kunnen zeggen tegenwoordig dat Hij in het graf werd gelegd
op vrijdagavond en opstond op zondagmorgen, wat het slechts
twee nachten en één dag maakt?
Het is binnen drie dagen en drie nachten, want je kunt de Schrift
niet laten liegen. De profeet zei: “Ik zal mijn Heilige geen
ontbinding doen zien…” Ontbinding treedt in binnen 72 uur, dat is
drie dagen en drie nachten.
Hij zou ontbinding hebben gezien als hij er precies die tijd in zou
zijn geweest.

2.50.46

207
208

209

VRAAG 316

■ Zijn een man en een vrouw, beide getrouwd geweest en
gescheiden en daarna met elkaar getrouwd, in Gods ogen
getrouwd? Kunnen zij of een van beide in de opname gaan?
Dat is aan de Hemelse Vader. Ik kan dat niet beantwoorden.
De Bijbel zei dat ze een overspeler zullen worden genoemd. en
ook dat een overspeler niet zal binnengaan in het Koninkrijk der
Hemelen. Het doodt me bijna om het te moeten zeggen, maar kan
alleen zeggen wat het Woord zegt.
God heeft herstel gegeven op plaatsen waar mensen verkeerd
deden: David die toonbrood at. - Laat het over aan God.
Twee kwaden rechtvaardigen nooit één goede. Ga gewoon door en
leef op de wijze dat u doet.
Als u in dit leven de verkeerde metgezel hebt, zult u het nooit
hebben in het andere leven.

TRACK 27 – 2.55.03

VRAAG 317

■ Zullen alle wedergeboren gelovigen in de opname gaan?
Nee, slecht het overblijfsel, .De rest van de doden leefde niet
gedurende 1000 jaren. Dan scheiding van schapen en bokken.

2.55.41 00
212

VRAAG 318

■ Wat is bewijs van werkelijk vervuld zijn met de Heilige Geest?
- Joh. 16:13: “De toekomst zal Hij u verkondigen.”
- Hij zal Zichzelf in u identificeren met de Schrift. Dat is het ware
teken dat de Heilige Geest in u is, want Hij is het Woord.:
13

213

Vol van de Heilige Geest, en doorgaan met dopen in titels of blijven
hangen bij denominaties?

Cassette 3 - Zijde 2

Par. 216 - 240
2.58.03

216

Tot Israël zei Hij dat ze de hoer had gespeeld en dat Hij haar in
echtscheiding zou wegsturen.
Zeggen een Christen te zijn en loochenen dat de Schrift juist is, is
overspel plegen.

TRACK 28 – 2.59.04
217

218

VRAAG 319

■ Is het in orde voor een jong kind om lange en korte broeken te
dragen?
Hoe jong? De Bijbel zegt dat het een gruwel is voor een vrouw om
mannenkleding te dragen. Ziet u? Een vrouw – niet een kind:
maak het uit voor uzelf.
Wat mij betreft: zie niets verkeerds bij meijse van vier of fijf jaar
oud…. Kleine kindertjes in de tuin.
Ik zeg u wat het Woord zegt: Het is een gruwel voor een vrouw…

3.00.20

VRAAG 320

■ U zei dat we ons moesten verzamelen bij de Bazuinen. Waar?
Ik zei dat nooit. Ik zei dat Ïsraël zich verzamelde bij de Bazuinen,
niet de Heiden Bruid.

3.01.23
220
221

VRAAG 321

■ Wat is het loon van een profeet? (Matth. 10: 41)
Het loon is om een vriend van de profeet te zijn.
Net als de Sunamitische.

TRACK 29 – 3.03.06

VRAAG 322

■ Het Duizendjarig Rijk is het na het Bruiloftsmaal, of is het op
aarde? Ik begrijp het niet.
Het enige dat ik kan zeggen, is dat het vóór het Millennium is.

3.04.55

VRAAG 322-a

■ De 70 jaarweken van Daniël: 7 of 3½ jaar resterend?
In het midden van de 70e week zou hij worden afgesneden.
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Er zijn nog steeds 3½ jaar bepaald.

TRACK 30 – 3.04.53

225
226
228

VRAAG 323

■ Ik heb een lunchroom. Jonge middelbare school leerlingen
willen rock and roll muziek op de radio. Heb gokmachine en
jukebox al weggedaan. Ben tegen roken en drinken. Moet ik deze
zaak aanhouden?
Het zou mij helemaal dol maken.
Ik zou zeggen: Stop dit, of vertrek.
Óf een goede gelegenheid exploiteren of helemaal geen.
Omdat u er uw brood in verdient is het moeilijk voor u.
Ze kennen uw getuigenis. Als u er niets van zegt, is het slecht voor
uw getuigenis. - Doe zoals de Heere u leidt.

TRACK 31 – 3.07.32

229
230
231
232

233
234

235

236

VRAAG 324

■ Wat zal er (met ons) gebeuren als we niet door de Grote
Verdrukking gaan? Zullen we lijden doormaken?
(Ook: De Nieuwe Hemel, de Nieuwe Aarde en de Heilige Stad.)
De Gemeente ( Bruid) zal niet door de verdrukking worden getroffen,
want ze is reeds verlost.
Gered als door vuur heen. (Abraham & Lot / Henoch & Noach.)
Deze Bijbelse types kunnen niet falen.
Luister: De 7 Gemeentetijdperken.
De tijdperken gingen door duisternis en vervolging, tot ze Zijn Naam
verloochenden.
Kwamen daarna weer op, tot tenslotte het eruit roepen van de Bruid,
die zou ontkomen aan het verderf.
Allen, behalve de Bruid, gaan door de Grote Verdrukking.
Na 1000 jaar komt het Witte Troon Gericht.
De „Vrouw en de Echtgenoot‟ oordelen de wereld.
Hij zal alle natiën regeren met een ijzeren staf.
Schapen en bokken zullen worden gescheiden.
Satan wordt losgelaten.
Een strijd zoals in de beginne in de Heerlijkheid.
God doet vuur en zwavel regenen. De hele aarde wordt vernietigd.
Vulkanische uitbarstingen. Geen zee meer.
Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde.
De Heilige Stad neerdalend.
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237

De Tabernakel Gods is bij de mensen.
God zal wonen met hen op deze piramide-vormige Stad.
Het Lam is het Licht.
Boven het Lam zal de Vader zijn, wat de Logos is, God, het grote
Licht, het Eeuwige Licht dat zal schijnen net boven de Troon.

238

Jezus zal niet op Zijn Vaders Troon zijn. Hij zal op Zijn Troon zijn.
De Vader zal een „welving‟ zijn boven de Zoon, waarbij de Vader en
de Zoon Eén zullen zijn.
Jezus zal terugkeren tot God de Vader, die Geest is.
Heel de natuur van goedheid bij elkaar, dat is God.
Wat ook dat afwijkt van het goede is het boze: dat is Satans
koninkrijk.

239

God werd materie in een Man genaamd Jezus Christus, die Zijn Zoon
was.
De Zoon gaf Zijn Leven opdat hij andere zonen mocht voortbrengen.
Te dien dage zult gij weten dat Ik in de Vader ben, de Vader in Mij,
Ik in u en gij in Mij”

Cassette 4 - Zijde 1

Par. 241 - 274

3.17.35
241
242
243
244
245
245
247

VRAAG 324 (vervolg-1)

■ Een stad, 1500 mijl hoog?
Je zult het nauwelijks merken dat je de heuvel oploopt.
De muren zullen 216 voet hoog zijn.
Vanonder de troon zal de rivier van stromen des levens vloeien,
met aan weerszijden het geboomte des levens.
Iets in Abraham zei hem: “Er is een Stad.”
Ik geloof dat waar hij er naar zocht ze zal zijn.
De leeuw en het lam zullen tezamen nederliggen.

TRACK 33 – 3.22.56
249
250
250

Enigen komen van ver. Als u de hele avond wilt blijven zal ik voor
uw kamer betalen.
Ik beantwoord de vragen naar beste weten. In sommige zou ik
verkeerd mogen zijn.
Heb nog enige belangrijke vragen over Huwelijk en Echtscheiding.
16

252
253

Sommige vragen omgezet naar persoonlijk gesprek. (Wegens
privacy)
Ik ben uw vader in het Evangelie, (niet zoals een priester), maar, als
Paulus heb ik u in Christus verwekt (1 Cor. 4:15) om u als een reine
maagd vóór Hem te stellen. Laat me niet staan! Laat me niet staan!

TRACK 34 – 3.26.50
255
256

‟s Zondags niet naar de samenkomst gaan: “Ik ben niet wettisch!
Als iets een struikelblok is voor mijn broeder, dan….

257-261
De Sabbat houden?
257
Ooit gejaagd op zondag?
257
De Heilige Geest is onze sabbat.
Als je al een dag houdt: eer dan de opstanding(sdag).
258
259

Er is geen wet over een bepaalde dag om te houden.
Als 14-jarige zette ik vallen voor levensonderhoud.
Ging elke morgen om twee uur op weg, om vallen na te lopen.
Zonder boot forel-lijnen uitzetten in de rivier.
‟s Nachts voor de 7e dag schudde ik alle aas eraf. Ik wilde ze niet
vangen op de Sabbat.

TRACK 35 – 3.32.04
262
263
264
268
270
272

Na de armoede in zijn jeugd.
Heb altijd een jager willen zijn.
Had graag een .30-30 geweer willen hebben.
Heb nu genoeg geweren om ze te kunnen uitlenen.
De beste gidsen nemen me mee op jacht, om niet!
Verbazingwekkende genade!
Vroeger kon iemand nog geen hamburger aanbieden;
nu kan ik voor een hele samenkomst de maaltijd betalen.
Gemeden omdat zijn vader dronk.
Dacht aan wat God aan David zei via Nathan: “Ik nam hem van
achter de schapen en gaf hem een naam….”.
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TRACK 36 – 3.38.12
274
Niemand had me nodig. (En) nu geloof ik dat ik door de hulp
van God de Bruid van Jezus Christus leid. O! Verbazingwekkende
Genade.!

Cassette 4 - Zijde 2
3.38.12
275

Par. 275 - 293

Vanwaar kwam het: De genade van God die mij redde.
ZINGT: „Ámazing Grace’ (Verbazingwekkende Genade)

3.40.41
276
277

Gebed
Zegen allen die de banden beluisteren.
Als ik een fout heb gemaakt, Here, U kent mijn hart.
278
We zien uit naar Uw komst. Maakt niet uit voor ons: wanneer, hoe,
waar. We willen slechts U welbehagelijk zijn.
279
Mogen we zo vol zijn van Zijn Woord, dat de Geest ons overal kan
gebruiken …
Wees met:
280 - 283
Br. en zr. Jackson, Br. en zr. Vayle,
Gebr. Martin, Br. Neville, Br. Capps, Br. Ruddell,
de broeders uit Georgia, Alabama en rond de wereld.
CITEERT: ‘Ze komen van oost en west…’

TRACK 37 - 3.46.14
ZINGT:

‘Ze komen van oost en west…’

3.47.46
288

Ziet bemoediging voor br. Pat.

3.50.20
ZINGT:

‘Mijn geloof ziet op naar U, Gij Lam van Calvarie’

3.52.52
ZINGT:
289

‘Gezegend zij de band die onze harten samenbindt’

Laten we iemand bij de hand nemen.
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3.54.47
ZINGT (nogmaals): ‘Gezegend zij de band…’

3.56.28
ZINGT: ‘Tot we elkaar ontmoeten’ („God zij met u. Nu, tot wederziens.)

3.57.56
291

ZINGT: ‘Neem de Naam van Jezus mede.’

4.00.36
Vraagt br. Sidney Jackson (uit Zuid Afrika) om te eindigen
met gebed.

***
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