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Paragraaf Nr.
& MP-3
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VRAAG
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▼

TIJD
▼

Par. 1 – 66

Cassette 1 - Zijde 1

TRACK 1
00 min 00 sec
1*
Ben nu totaal óp, na 15 of 20 visioenen. (Hartproblemen).
2
(Maar…) wil me niet aan mijn plicht onttrekken.
4
Gebed
7
Het beste van onderscheiding: openbaring van verborgenheden.
TRACK 2 06 min 54
10
Voor uitleg droom: Ik bid of Hij de uitleg geeft.
08 min 34
VRAAG 376
■ Zal de Bruid zich eventueel in ‘t Westen verzamelen?
■ Spreekt Openbaring hoofdstuk 12 over de Bruid?
08 min 50
VRAAG 377
11
Nee. De Bruid is universeel, over de hele wereld.
12
Ga waar de Heere u heenleidt.
13
Ik heb heimwee zonder een huis om heen te gaan.
15
Dat de Bruid opgaat vanuit Tucson is een dwaling.
TRACK 3 – 13 min 46
18
Waarom tweede keer naar Arizona?
19
Handschrift aan de wand: ‘’Keer terug naar Arizona.”
19
Als ik het ( de reden) vertel, zal Satan het blokkeren.
22
30 of 40 onderwerpen- hier in Jeffersonville te prediken.
23
Onze Boodschap is dezelfde als Pinksteren, alleen verder
voortgeschreden; kon toen niet bekend worden gemaakt.
24
Wijnstok die werd overgebracht van Egypte naar Palestina.
25
Wie is vrouw in Openb. 12 met maan onder haar voeten.

* De zwarte nummers verwijzen naar de paragraaf-aanduiding in
de Engelse uitgave ‘Conduct Order Doctrine– II’, uitgegeven door Spoken
Word Publications in 1974.
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28

18 min 57
VRAAG 378
■ Wat betekent Romeinen 7: 14-18 ‘Hetgeen ik wil, dat
doe ik niet…’
Als de zes zintuigen niet overeenstemmen met geloof, verlaat
dan de zes zintuigen.

TRACK 4 – 21 min 05
29
Onze uiterlijke mens moet onderworpen worden aan Gods
Woord, door geloof.
30
De verandering van dolik in tarwe.
30
Dolik is nog steeds stekelig, totdat…
31
De doliknatuur zal je je hele leven lastig vallen, maar…
33
Geen gebedskaarten aan wie geen ernstige ziekte hebben.
Vraag eerst wat ze hebben.
33
Hoe ziek bent u? Oude Indiaan: “Mij ziek!”
36
Na bekering: Hoe gaat het? “Aardig goed. Aardig slecht.”
36
Gevecht zwarte- en witte hond. Wie wint?
TRACK 5 – 30 min 09
VRAAG 379
37
■ Kan elke zoon van God zo gezalfd zijn dat hij wonderen
kan doen? Of alleen op aanwijzing van de Heilige Geest?
38
De Heilige Geest leidt je om dingen te doen.
40
Voorbeeld: H.Geest tot kleine moeder: “Bid voor die baby!”
41
Kleine moeder bidt voor baby in plaats van br. Branham.
44
In gebedsrij: Uw naam is …, uit …... Mevr. Zus-en-zo op 4e
rij van 3e balkon heeft al voor baby gebeden; is al genezen.
45
Moeder zou meer sympathie hebben voor een baby dan ik…
TRACK 6 – 39 min 19
VRAAG 380
■ Wie zullen aarde bewonen buiten de Hemelse Stad?
39 min 30
VRAAG 381
■ Blijft er een persoonlijke engel, van geboorte tot dood,
bij iemand?
48
Antwoord vraag 380:
Buiten de stad: de verlosten.
Binnen het Koninkrijk: De Bruid.
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48
49
49
50

De koningen der aarde… Poorten bij nacht niet gesloten.
Licht op de berg zal niet de hele aarde verlichten.
Van de ene nieuwe maan tot de andere nieuwe maan.
Buiten de stad: bewerkers van de grond, zoals Adam.
Par. 51 – 106

Cassette 1 - Zijde 2

51
52
54
55
55
56
57
57
57
57
58
58
58

41 min 25
Antwoord vraag 381:
De engel van de Heere die zich legert rondom wie hem vrezen,
is alleen voor ‘wie Hem vrezen’.
Voor kinderen: De Heere gaf jullie aan moeder onder haar hart,
maar jullie zullen altijd in haar hart zijn.
Geboorte van levend lichaam, zonder adem des levens in zich.
Een geestelijk lichaam is gereed om de natuurlijke geboorte
te ontvangen.
De baby moet gaan huilen; een schok krijgen.
Wanneer die kleine engel van de aarde in het lichaam komt…
Een geest verordineerd om dit lichaam te nemen…
Die baby moet een keuze hebben.
Beslissing gemaakt, dan… komt de Engel des Heren, het
geestelijk lichaam, dat eeuwige.
Er kunnen twee naturen in u zijn op hetzelfde moment.
Een hemels lichaam dat groeit om die geest te ontvangen.
Wanneer het leven dít lichaam verlaat, gaat het naar dát
lichaam. (Als deze aardse tabernakel wordt afgebroken…)

TRACK 7 – 46 min 26
VRAAG 382
■ Waarom zou Jezus geen aanbidding aannemen toen
Johannes hem wilde aanbidden?
59
Niet Jezus weigerde, maar de profeet, de engel, weigerde
aanbidding. ( Openbaring 22: 8 ).
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61

62
63

64
64
64
64
65

66

49 min 17
VRAAG 383
■ Het verschil tussen ‘Ontvang de Heilige Geest’ en ’toen
ze er op moesten wachten in de opperzaal’.
Het is hetzelfde als we handen opleggen om te worden
genezen. U gaat door, wachtend tot de belofte wordt vervuld.
50 min 02
VRAAG 384
■ Veranderde Jezus zijn fysieke masker toen Hij na zijn
opstanding aan de discipelen verscheen?
Ik denk van niet, maar dat Hij hun gezichtsvermogen
weerhield Hem te kennen.
Vergelijk met de Emmaüsgangers.
51 min 18
VRAAG 385
■ Verschil tussen de Engel des Heeren en de Heere Zelf?
Eén is een boodschapper van de Heere, de andere is Hij Zelf,
de Persoon.
Aards gesproken is hier een engel van de Heere.
Aards gesproken is hier de engel van de Heere.
Hoe een engel van de Heere herkennen?
Ook: bovennatuurlijke engel: Een boodschapper als Gabriël.
52 min 28
VRAAG 386
■ Waarom kan ik niet meer zo bidden als vroeger?
Ik geloof dat het de tijdsituatie is: de opwekking is voorbij.

TRACK 8 – 52 min 12
VRAAG 387
■ Wat zijn je eigen gedachten en welke zijn van de
duivel, speciaal als je ze niet wilt denken?
67
Tegen het Woord is het de duivel. Overeenkomstig het
Woord is het God.
54 min 07
VRAAG 388
■ Hoe raak je gedachten van de duivel kwijt?
68
Neem het omgekeerde, bv. als hij zegt ‘Jij bent geen
Christen’. (Tenminste, als je ervaring past bij Gods Woord.)
Jij zegt: “Je hebt geen vat op mij!”
70
Eerlijk gezegd zeg ik nu hetzelfde, proberend om hier niet
buiten bewustzijn te raken op de kansel….
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71

73

74

75

55 min 34
VRAAG 389
■ Hoe raak ik af van een minderwaardigheidscomplex of
een ander soort complex?
Neem (doe) precies het omgekeerde. (Altijd je zin willen
doordrijven bv). Gebruik tegengif. Mijn oude moeder zei:
“Haar van de rug van de hond is goed tegen de beet”
56 min 49
VRAAG 390
■ Waaraan onze kinderen (ook als net geen tiener) laten
deelnemen? Hoe helpen juiste vrienden te kiezen?
Houd ze in gezelschap met Christenen (Jongens bij jongens
enz.) Ontmoedig omgang met ongelovig vriendje of
vriendinnetje. Maak uw huis aangenaam/mooi, en dat ze zich
niet voor hun ouders hoeven te schamen.
58 min 24
VRAAG 391
■ Is het Laodicaea Tijdperk geëindigd?
Nee. Zolang de Gemeente hier is, is het niet geëindigd.
59 min 09
VRAAG 392
■ Zijn we al de verdrukkingsperiode ingegaan?
Als Bruid is weggenomen zal het gemeentetijdperk eindigen.
Dan: Laodicea in chaos / verdrukking begint voor slapende
maagd (3½ jaar) / Israël krijgt haar profetie / Israel krijgt
verdrukking / Armageddon / Bruid en Bruidegom in
Millennium / Witte Troon Oordeel / Nieuwe hemel en
nieuwe aarde / Nieuwe Stad daalt neer / Eeuwigheid en
tijd vloeien ineen.

TRACK 9 – 59 min.14
VRAAG 393
■ Hebben de Zeven Schalen iets met ons te maken?
76
Weet ik nog niet. Wacht of de Heilige Geest het openbaart.
1 uur 00.56
VRAAG 394
■ Zal de profeet van Maleachi 4 het heiden-overblijfsel
van Openbaring 7:9 eruit roepen?
77
Nee. Nee! – Grote schare die niemand tellen kan, was…
Elia… zullen niets te maken hebben met de slapende
maagd. (Dat zijn Heidenen)
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78

79
80

81

82
83
84

85
86

1 uur 02.03
VRAAG 395
■ Zijn de Zeven Donderslagen (de zeven geheimenissen)
reeds geopenbaard? Wel geopenbaard in de 7 Zegels,
maar nog niet bekend als de Donderslagen?
Nee, ze werden geopenbaard in de 7 Zegels, dat is wat de
Donderslagen waren. In de dagen van het bazuinen van de 7e
engel zouden de 7 geheimenissen worden geopenbaard.
1 uur 03.01
VRAAG 396
■ Vergadert de levende Bruid zich ergens en heeft alles
gemeenschappelijk, zoals de eerste Bruid?
Misschien, ik weet het niet. Hij komt als dief in de nacht.
Twee in een bed, twee in het veld = over hele wereld. Niet
bijeen op één plaats en zaken gemeenschappelijk. Wel:
kleine groepen verspreid over de hele aarde.’
Misschien hier, groep in Azië, in Duitsland, enz.
Visioen van de Bruid: internationaal samengesteld.
1 uur 05.10
VRAAG 397
■ Zal er één die de ware doop van de Heilige Geest heeft
niet in de opname gaan?
Wat doen om uw last te verlichten?*
U kunt momenteel niets doen.
Zij die olie hadden gingen in.
* U kunt voor me bidden; ik heb zeker geestelijk hulp nodig.
1 uur 06.44
VRAAG 398
■ Er schijnt onder predikers weinig last voor zondaars,
voor gebed, prediken of vasten te zijn. Wat hier aan te
doen?
Gebrek aan opwekking.
Probeer tot God te bidden om een
passie voor verloren zielen totdat Jezus komt.

TRACK 10 – 1 uur 08.03
VRAAG 399
■ Spreekt ieder die de Heilige Geest heeft in tongen?
(Antwoord: Nee.) Zie par. 88.
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87
88

90

90

91
92

■ Leg a.u.b. 1 Corinthiërs 12: 30 uit. (Spreken allen in
tongen?)
1 uur 08.45
VRAAG 400
■ Zou u Job 14: 21 willen uitleggen?
“Als een mens sterft, zal hij dan herleven?”
Sprekend over de opstanding.
Antwoord vraag 399:
Paulus zei: “Spreken allen in tongen? Nee. Profeteren allen?
Nee. Maar streeft naar de hoogste gaven.
1 uur 10.55
VRAAG 401
■ Wat doen voor moeder die van haar man (een
denominatie prediker) deze Boodschap niet mag horen en
wier drie getrouwde kinderen haar van hem niet mogen
bezoeken of post sturen. – Alleen bidden?
Dat zou het enige zijn.
1 uur 11.58
VRAAG 402
■ Als iemand met een echte ervaring van rechtvaardiging en heiliging, het Licht van het Woord verwerpt,
is hij dan toch verloren, om te eindigen in de hel?
Dat is precies juist.
1 uur 12.31
VRAAG 403
■ Als we het Woord niet geloven, zullen we dan eeuwig
gescheiden zijn van Christus: bedoelt u dat de dwaze
maagd eeuwig zal leven, maar gescheiden van het Nieuwe
Jeruzalem waar Christus is met de Bruid?
Heeft de geestelijke geboorte alle drie stadia van genade
nodig voordat iemand waarlijk wederom geboren is?
Als de natuurlijke geboorte water , bloed en geest vereist,
vereist dan de geestelijke geboorte niet alle stadia van
genade voordat iemand waarlijk wederom geboren is?
Absoluut. Je bent dan geboren, je bent niet bekeerd. Tot die
tijd ben je in het proces van bekeerd te worden.
Daarom konden al deze grote mysteries niet worden gegeven
aan Luther, Wesley, enz. Het was niet de tijd. Zij waren
‘verwekt’. Nu openbaart de Persoon van Christus Zichzelf
in menselijk vlees.
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TRACK 11 – 1 uur 14.17
VRAAG 404
■ Hoe zullen bij het begin van het Millennium de
ongelovigen van de aarde worden weggenomen?
93

Zij zullen ondergaan in de verdrukkingsperiode met de
slapende maagd, ongelovigen en het overblijfsel van
Israel….

1 uur 16.13
VRAAG 405
■ Hoe bestrijden dat ik opvlieg als ik op mijn tenen
getrapt word? Ik wil dit niet.
94
Verzoet uw opvliegendheid met gebed. Beslis dan wat te
doen. Ik was vroeger zeer opvliegend.
95
Mijn ouders hadden veel temperament. Ik werd vaak in
elkaar geslagen.
96
Ik dacht: “Ik kan nooit een Christen zijn.”
97
(Toen een vrouw hem later uitmaakte voor idioot, enz….,
zei hij: “Ik zal voor u bidden.”)
98-105 Hoe God hem behoedde toen hij in woede vijf jongens
tegelijk dreigde dood te schieten.

106

1 uur 25.47
VRAAG 406
■ Waar zijn de dwaze maagden tijdens Millennium?
In het graf. “De overigen van de doden leefde niet voor
duizend jaren.”

TRACK 12 – 1 uur 26.08
VRAAG 407
■ Is er een plaats waar de Bruid zich vergadert om te
wonen net als toen Mozes de kinderen Israëls leidde?
107 Weet u waar? In Christus.
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Par. 108 – 174

Cassette 2 - Zijde 1

108
109
110
111
112
113
115
116
118

1 uur 27.08
VRAAG 408
■ Waarom wel veel nadruk op hoe de vrouw zich kleedt
enz., en niets over het haar en de kleding van de man?
Als een man lang haar heeft, ik zeg hem: dat is fout.
Maar de meeste mannen hebben al geen haar, zoals ik…
Lichaam van man (met bierbuik enz.) is geen verzoeking
zoals dat van een vrouw.
Men wil Amerikaanse leger gekleed laten gaan in korte
broekjes: Wat een doetjes!
God maakte een man een man en een vrouw een vrouw.
Als vrouw dun haar: gebruik een ‘haar-rol.’ Vastgespeld.
Als het haar maar lang is.
Haar verven (kleuren) – Ik kan niet zeggen dat het fout is.
Als ze lang haar heeft, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
Als een man geen haar heeft: een haarstukje? Het is niet
verkeerd. Evenmin als een kunstgebit.
Heb zelf drie valse tanden. Ook een haarstukje, i.v.m
verkoudheid.
Vrouwen, kleed u als een dame. Man: draag geen
vrouwenkleding. Vrouwen draag geen mannenkleding;
de Bijbel veroordeelt dat.

TRACK 13 – 1 uur 33.21
VRAAG 409
■ Er kwam een vrouw naar tabernakel die beweerde dat
ze geloofde dat u een incarnatie van Jezus Christus was.
120 Ik ben niet Jezus Christus, ik ben Zijn dienstknecht. We
hebben dat al zo vaak doorgenomen.
1 uur 35.26
VRAAG 410
■ Vraag over een belofte als aan Sara. Was de belofte
van God? De tijd is zo kort.
121 Geloof niets anders dan het Woord van God.
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1 uur 36.52
VRAAG 411
(Br. Branham leest een tiental reeds behandelde vragen voor.)
■
■
■
■
■
■
■
■
■

124

Matth. 22: De man die geen bruiloftskleed aan had.
Mijn echtgenoot wil op zijn Katholieke wijze bidden.
Dame met een Katholieke zuster.
2 Tim. 4: Over een gave die werd gegeven.
Over geboortebeperking.
Wijze en dwaze maagden.
Afvallen na de Weg te hebben gekend.
Matth. 24: 28. Waar het dode lichaam is…
Is de Bruid bij u voor de opname?

1 uur 40.12
VRAAG 412
■ Aangezien Handelingen 2: 38 de enige manier van
dopen is, wat dan met de menigte die…
Dit is pas nu geopenbaard. Nadat u weet wat de doen:
“Als je weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het
zonde.”

TRACK 14 – 1 uur 40.44

125
126
127
128
129
131
132

VRAAG 413

■ Is het verkeerd om tabak te telen en erin te werken?
Ik ben tegen het gebruik van tabak. Elke wedergeboren
Christen zal het zijn.
Van gefilterde sigaretten moet je meer kopen teneinde de
behoefte te bevredigen.
Lezing erover op wereldtentoonstelling.
Tabak verbouwen? Als het je veroordeelt: doe het niet. Je
werkt mee aan iemand anders’ dood.
Je weet nooit waar ze het voor gebruiken. (Nicotine voor
medisch gebruik. Tarwe en gerst voor whisky productie.
Uit lelie wordt opium gemaakt.
In sla en uien zit opium. Het hangt af waarvoor je ‘t gebruikt.
Als broederlijke raad: verkoop het tabak bedrijf aan iemand
anders en probeer het met tarwe.
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133

134

135

1 uur 45.03
VRAAG 414
■ De school van onze twee kinderen wordt geleid door
een vrouwelijke prediker. Ze is van het Woord af. Onze
kinderen staan onder deze sterke invloed. Hoe moeten we
de kinderen vertellen dat dit een dwaling is?
Ik heb dit al verteld. Behandel het met zachtheid. (Ik geloof
dat ik weet wie de vrouw is…)
1 uur 45.51
VRAAG 415
■ Is Millennium 1000 jaar of gewoon een tijdsspanne?
Het is duizend jaar.
1 uur 46 53
VRAAG 416
■ Verkeerd voor een vrouw om haar benen te scheren?
Zie ik dat goed? Staat dat er? - Dat weet ik niet. Dat zal ik
aan u overlaten.

TRACK 15 – 1 uur 48.09
VRAAG 417
■ Ik heb een vriendin die ik zeer liefheb. Ze kreeg een
paar banden en brieven …nooit met haar gesproken. Ben
bang haar vriendschap te verliezen. Wat te doen?
138 Spreek tot haar in liefde. Dwing niemand iets op.
Wees zoutend. Ze zal ernaar verlangen om als u te worden.
1 uur 49.54
VRAAG 418
■ Marcus 16: 18. Ik ga om met slangenbezweerders.
Wat te doen?
139 Als we proberen de Heere te verzoeken ergens in, dan zitten
we met de gevolgen. God meent niet dat u moet bewijzen dat
u een Christen bent door een fles arsenicum te drinken.
Evenzo met het opnemen van een slang.
140 Anders: als ik tijdens doop wordt gebeten door een slang.
Dat is wat het betekende.
141 Evenmin geloof ik in “Glory, glory, glory” te zeggen.
Verzoek God niet om je in tongen te laten spreken, laat
gewoon de Geest door u heen spreken.
142 Ik geloof niet in God te verzoeken.
143 Paulus werd gebeten door een slang.
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144
145
146

149
150

Giftigheid van diverse slangen.
Mensen: Paulus moet wel een moordenaar of zoiets zijn.
Paulus werd niet helemaal opgewonden: “O, God, help me
om het te doen!”
Toen zeiden ze: “Hij is god in de vorm van een mens!”
Je branden met een acetyleenbrander bewijst nog steeds God
niet.
Indiërs die door heet vuur lopen enz.,: geen schram…
Dat betekent niets. Leeft u het leven, en God zal voor de rest
zorgen.

TRACK 16 – 1 uur 57.00
VRAAG 419
■ Waarover zullen predikers prediken die niet in de
Bruid gaan?
151 Ik kan dit niet bewijzen, maar ze zullen eenvoudig doorgaan
met prediken, en mensen gaan door met denken dat ze gered
worden; en de Bruid zal weg zijn.
1 uur 57.51
VRAAG 420
■ Kan geboortebeperking volgens het Woord?
152 Ik vertelde u dat ik deze privé zal beantwoorden.
1 uur 58.46
VRAAG 421
■ Zou u geboortebeperking ondersteunen?
Nee, ik kan het niet ondersteunen.
1 uur 58.34
VRAAG 422
■ Is de zevende engel van Openbaring 10 dezelfde
persoon als de Elia van Maleachi 4?
154 Ja. Openbaring 10 is de engel boodschapper van het Zevende
Gemeente Tijdperk, wat Maleachi 4 is.
1 uur 59.35
VRAAG 423
■ Waar staat dat Noach 120 jaar predikte en de ark
bouwde in 120 jaar?
156 In die dag was 120 jaar een generatie. Volgens Gen. 6: 3
predikte hij tot die generatie; dat was 120 jaar.
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157

2 uur 00.21
VRAAG 424
■ Is de Elia in Maleachi 4 die de harten van de vaderen
terugbrengt tot de kinderen, en dan de harten van de
kinderen tot de vaderen, dezelfde persoon?
Ja, dezelfde persoon. – O, wacht even. Nee!
Mal. 3 was Johannes. Nadat boodschapper van Mal. 4 komt
is het komen van de Heere en de vernieuwing van de aarde.

TRACK 17 – 2 uur 02.52
VRAAG 425
■ Hoe kan ik de wil van God vinden? Moeten we
verhuizen naar Jeffersonville? Kan een Christen
gekleurde mensen niet mogen? Kan iemand een Christen
zijn en niet houden van gekleurde mensen? Wil God niet
dat ze net als ons worden behandeld, omdat ze anders van
kleur zijn? Gelooft u in integratie of in segregatie?
161
162
163

164
165

166

167
168

Ik geloof in integratie. Ongeacht de kleur, hij is een mens net
als ik.
Hij is mijn broeder als hij in Christus is.
Boodschap van de Afrikaanders: geloven zelfs niet dat die
mensen een ziel hadden. Dat maakte dat ik afkerig werd.
Hij heeft dezelfde rechten als ik.
Als deze mensen met rust waren gelaten, zouden ze nooit
zijn geïnspireerd. Er komen hier heel wat gekleurde mensen.
Sommigen zijn afvalligen, net als de blanke mensen, de gele
mensen of de bruine mensen.
Ik geloof niet in gemengde huwelijken. Alle rassen zijn als
een bloementuin van God, en ik geloof niet dat ze onderling
gekruist behoorden te worden.
Waarom zou een fijne gekleurde man een blanke vrouw willen trouwen en halfbloed kinderen krijgen? (En omgekeerd. )
Ik wil zo zijn als mijn Maker mij maakte.
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169
170

171
173
174

Geïnspireerd door communistische…
Martin Luther King: de grootste verplichting die de
gekleurde mensen ooit hadden. Zal duizenden naar de
slachting leiden.
U die niet in integratie gelooft: ik schaam me voor u.
Wat met onze afvallige blánke kinderen? Veroorzaken twee
maal zoveel moeite… (Hoger opgeleiden…!)
Dat is hoe communisme altijd is gekomen om het over te
nemen.
Par. 176 – 211

Cassette 2 - Zijde 2

TRACK 18 – 2 uur 10.53
VRAAG 426
■ Zouden we nog steeds vol vuur moeten zijn om het
Evangelie te verkondigen, of is de tijd voorbij?
176 Blijf prediken zo hard u kunt. Ik sta pal achter u.

177

178
179
180
181

2 uur 11.21
VRAAG 427
■ Voor wie was de profetie over ‘Eet geen eieren, woon
niet in het dal’?
Ik profeteerde ongeveer 30 jaar geleden dat er ziekten
zouden komen onder dieren, vee en eieren. Vroeg Christenen
uit dal te verhuizen. Zou giftig zijn.
Dit was voordat men ‘fall out’ had.
Invloed DDT op koeien.
De mensheid vervalt. Het Beste over bijverschijnselen van
medicijnen.
Vorig jaar honderden in ziekenhuizen: giftige eieren uit het
dal...
Bid: “Heere Jezus, nu - met geloof- heilig ik dit voedsel tot
versterking van onze lichamen.” Eet het dan.
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183

2 uur 15.08
VRAAG 428
■ Br. Neville zei mij door profetie dat ik de Heilige Geest
zou ontvangen. Ik heb Hem alsnog niet ontvangen.
Behoorde ik door te gaan…
Ja, inderdaad! Doe dat . Ga door met geloven.

183

GETUIGENIS over vervulling profetie van br. Neville.
Alcoholist was in ziekenhuis opgenomen. Kreeg injecties
enz.. Voorbede gevraagd.
Br. Neville profeteerde zijn genezing. Eergisteren kwam
telefonische bericht: de man heeft al 68 dagen geen druppel
gedronken, zonder gebruik van ook maar één medicijn.
(Br. Branham: )
” We geloven dat onze broeder een man van God is. ”

184

Wat ik de mensen probeer te vertellen:
Br. Neville, Br. Capps, Br. Beeler, Br. Ruddell, ze geloven
dezelfde Boodschap die ik geloof; prediken het precies zo.

TRACK 19 – 2 uur 18.09
VRAAG 429
■ Een vrouw zal haar man gehoorzamen. Mijn man is
een zondaar: vervolgt mij, ik mag niet naar gemeente
gaan of mijn Bijbel lezen, hij ontkent het Woord.
Wat zou ik moeten doen?
187

Wat u niet hoeft te gehoorzamen: Verbod om de Bijbel te
lezen, om naar de gemeente te gaan, en dergelijke, want:
“Wie niet zijn vader, moeder, man, vrouw, of wat ook zal
verlaten en Mij volgt, is Mij niet waardig.”
God is haar autoriteit boven u, broeder. Als zij fout doet,
hebt u het recht het haar te vertellen en wordt zij
verondersteld te luisteren. God maakte voor de mens een
hulpe, geen voetveeg. Als ze eens uw lieveling was, zou ze
dat altijd moeten zijn.
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190

191
192

2 uur 20.00
VRAAG 430
■ Wanneer en waar verenigt het volk van God zich voor
het laatste Woord?
In Christus. Vergeet dat nu niet.
2 uur 20.25
VRAAG 431
■ Ze noemen ons onrein gevogelte, omdat we naar Junior
Jacksons gemeente gaan. Hij is het niet eens met de
nieuwe gemeenterichtlijnen. Zijn wij uit de volmaakte wil
van God om daar bij tijden de dienst bij te wonen?
O nee! Ik geloof dat Junior Jackson een man van God is.
Nu, we mogen misschien niet punt voor punt de dingen
gelijk zien, maar we geloven deze zelfde Boodschap, en we
blijven dicht bij elkaar.

2 uur 23.01
195-205
(Blik in het verleden.)
197 Let op degenen die bleven bij de Boodschap, hoe het hun
verging.
Denk nu aan degenen die weg gingen van de Boodschap ,
hoe het hén verging.
TRACK 20 – 2 uur 25.09
199 GETUIGENIS zuster Wilson.
(Is in de samenkomst) Was vele jaren geleden stervend aan
TB. De Heilige Geest stopte haar bloeding. Ik doopte haar in
ijskoud water en reed haar terug in een open auto…
200 Speltjesdag.
Dronkaard las de tekst: Waar zult u de eeuwigheid
doorbrengen?
2 uur 28.58
201 LIED:
‘Gezegend zij de band die ons samenbindt’
204 Herinnert aan het sterfbed van br. F.F. Bosworth:
Vlak voor zijn heengaan handen schuddend met zijn vader,
zijn moeder, enz.. Ze waren weer jong.
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TRACK 21 – 2 uur 32.21
207

Broeder geeft een schreeuw (Hee!) als de Geest hem aanraakt.

“Als je geen ‘Hee!’ roept, dan stoort het mij”.
208
209
211
211

LIED:
LIED:
LIED:
LIED:

Einde:

‘Mijn geloof ziet op naar U’.
‘Heilig, Heilig, Heilig, Allerhoogste Heer’
‘Neem de Naam van Jezus mede’
‘Tot we elkaar ontmoeten’.
2 uur 40.10
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