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DIGITALE
paragraaf

Begin tijd §
uur.min.sec

VRAAG.
NUMMER
Par. 1 – 52

Cassette 1 - Zijde 1

TRACK 1 – 00.00
1*
Gebed
Mensen in interviews deze morgen geholpen door visioenen.
4
Heimwee, maar al 20 jaar geen thuis; ik moet ú eerst helpen.
8
Advies: wees nooit een zwerfsteen. (Lett. ‘Rollende steen’)
TRACK 2 – 08.36
9
Kan alleen zijn zoals Hij mij maakte: melancholiek, enz.
10
Gebed
12
Gescheiden en hertrouwde mensen: beloof me één ding:
13
Blijf zoals u bent tot u meer van me hoort: ‘t moet de Schrift
zijn.
TRACK 3 – 14.16
VRAAG 325
15
■ Wonen binnen 1500 mijl van de tabernakel? Zal Bruid niet
uit alle delen van de wereld komen voor de opname?
17
Nee, zal rond de wereld zijn. Velen rusten overal in stof der
aarde…
18
Door leeuwen gegeten: waaruit u bent opgebouwd, zal God
teruggeven.
19
Van cellen
moleculen
gassen, weer terug hersteld.
20
God neemt een ‘foto’ van u.
21
In de opstanding wordt deze foto opnieuw ‘ontwikkeld’.
22
Waarin u nú leeft is het negatief.

*

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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TRACK 4 – 19.59
24
De vierkante Stad zal waarschijnlijk zijn waar nu Palestina ligt.
24
Geen zee meer.
24
Berg van 1500 vierkante mijl.
27
Alles zal verbranden: ziektekiemen, al het andere. Een nieuwe
aarde.
29
De stad scheppen in 2 dagen. In Mijn Vaders huis zijn vele
woningen.
TRACK 5 – 25.01
VRAAG 326
■ Heb zware problemen; word er bijna gek van. Wat is dit?
31
Misschien iets fouts gedaan?
32
Als uw vrouw in menopauze is heeft ze uw hulp nodig.
33
Fatale fout Mr. Rockefeller.
35
Stemmen: Ik heb één keer gestemd: voor Christus.
36
Geen veroordeling? Dan: “Satan ga weg van mij!” - Neem het
initiatief.
VRAAG 327
■ Is er een omstandigheid waarin het toegestaan is om na
een scheiding te hertrouwen?
37
Ik zal hier de volgende keer als ik kom over spreken.
TRACK 6 – 31.09
VRAAG 328
■ Kan men de Heilige Geest hebben zonder dat de tekenen
volgen? (In elk geval niet tot een bepaalde door de Geest
aangewezen tijd en omstandigheden?)
39
Ik heb een hang naar Pinksteren – maar heb hen van elke kant
veroordeeld (Denominatie zijn. Als ‘t Licht komt er niet in
wandelen)
40
In welke kerken ook zijn mensen die de Heere liefhebben.
42
Natuurlijke geboorte geeft natuurlijke eigenschappen. Als
geboren uit de Geest van God brengt het de eigenschappen van
Christus.
43
Ieder is weer anders. “Spreken allen in tongen….?”
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44

Duivelen uitwerpen, slangen opnemen, dodelijke dingen
drinken, in tongen spreken: deze dingen volgen gewoon
werkelijke Christenen.

TRACK 7 – 36.54
VRAAG 328 (Vervolg 1)
45
Niet ieder hoeft in tongen te spreken.
46
Heilige Geest stelt ambten aan. Niet jij zelf.
46
Niet dwingen kersentaart te eten, als je ervan moet overgeven.
Hij heeft uw leven voor bepaald doel toebedeeld.
47
Het teken is: liefde voor de Waarheid (Christus, het Woord.)
48
De Heilige Geest kan niet werken bij verschillen en verwarring.
51
Jezus zei: ”Deze tekenen zullen…” Ze zijn allen vol liefde en
vreugde. Dat is de Heilige Geest.
51
Ze spreken in tongen als dit nodig is.
52
Vanmorgen 15 tot 20 interviews: vertelde precies wat het wás
en wat er moest worden gedaan. Nu: ze moéten er naar
handelen.
42.02
Cassette 1 - Zijde 2
Par. 53 – 113
53

Onderscheiding was bevestiging voor echtpaar.

TRACK 8 – 43.04
VRAAG 328 (Vervolg 2)
54
Dingen opdringen is weer Pinksteren.
57
Hoe je zelf kunt onderscheiden.
59
God vragen om gave.
60
Geboorte-plaats en geboorte-teken van een persoon.
60
In natuurlijke natuur zit een bepaalde lijn.
61
Satan zal allerlei defecten tonen.
63
Heb eerst de Heilige Geest; dán de gave.
64
In tongen spreken en toch naar de hel gaan?
64
Tongen van mensen en engelen.
TRACK 9 – 52.08
VRAAG 328 (Vervolg 3)
65
De regen valt op bozen en goeden.
66
Medium kan iets helemaal goed zeggen. (Heks van Endor)
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69
71
74
76

Bijbels teken van Heilige Geest hebben: bidden en zuchten
vanwege al de gruwelen. (Ezechiël 9)
Jozua verovert Kanaän. Doodt ook leuke kleine baby!
(Ziet er onschuldig uit)
Spreken in tongen, maar nog geen uur kunnen bidden.
Ik wil u op die dag aan Christus voorstellen. (Paulus)

TRACK 10 – 58.42
VRAAG 328 (Vervolg 4)
78
Meer eekhoorntjes schieten dan de limiet?
79
Christendom is niet wat je zegt, maar wat je doet.
80
Als je de keizer niet geeft wat des keizers is, dan…
82
Is Christus en de Heilige Geest hetzelfde?
83
In het Lichaam: beschikbaar voor welke van die gaven ook.
83-84 Als Heilige Geest zegt wat u fout doet, en u dan stopt…
86
Gelooft u niet dat we in tongen behoorden te spreken…?
86
Als u iets niet begrijpt: vraag me dan. Als u ziet dat ik verkeerd
ben, ga dan bij me weg.
TRACK 11 – 1.06.08

VRAAG 329

■ Mensen zeggen: br. Branham is meer dan een mens, hij kan
scheppen, en Jezus kan er net zo uitzien als br. Branham.

87

Jezus is uw Redder. Ik ben uw broeder.
U bent zo dichtbij de Waarheid en toch zo ver erbij vandaan.
88
Mij de Persoon maken is antichrist.
Zijn Leven op mij en op u die Hem hebt: u wordt Christus.
89
Allerlei soorten ‘gezalfden’.
90
Satan heeft het bijna tot in de puntjes nagebootst. Controleer
het Woord voor Woord.
92-94 Elisa vraagt dubbel deel aan Elia. Waarom?
94-95 Grotere dingen dan deze zult gij doen…
Hij gebruikt Zijn tabernakel.
96
Natuurlijke geboorte: bepaalde maand enz. heeft met u te
maken.
97
Heeft aardappels planten enz. te maken met bepaalde tijd?
100 Zout grondwater en eb en vloed…
101 Planten bij donkere maan heeft invloed op groei.
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TRACK 12 – 1.14.41
VRAAG 329 (Vervolg)
103/4 Wat had de naam van de aartsvaders te maken met hun
toekomst?
104 Hoe lang kan Satan je verzoeken en neerslaan?
105 Van binnen: Openbaring - Van buiten: Redenatie
106/9 ’s Mensen prestige. Een web. “Ja, bisschop…”
110 Jezus was een Man; toch was Hij God.
112 ‘Deze makker zou de Messias kunnen zijn’. Er zijn er
duízenden van…
Par. 114 – 168

Cassette 2 - Zijde 1

TRACK 13 – 1.23.16
VRAAG 330
■ Hoe moet ik mijn vrouw tonen dat ik echt om haar geef
en bij het Woord blijf, maar nog steeds te horen krijg:
“Waarom praktiseer je niet wat je predikt of gelooft?”
114 Of : 1. ze heeft het recht dit te zeggen. Of: 2 ze heeft dat niet.
115
Als 1: Dan test zij je misschien?
Als 2: De Bijbel zegt: ‘’Beter een molensteen… “
(Matth. 18:6)
116 Getuigenis: houding van bekeerde vrouw van alcoholist.
117/20 Vraag van vrienden: bestaan Christenen wel?
Man en zijn vrienden stellen haar op de proef.
121 Wees gewoon zoutend.
Hier de verkeerde - ; maar in Millennium de juiste vrouw.
TRACK 14 – 1.31.50
VRAAG 331
■ Leert u dat de Bruid geen andere gemeenten moet
bezoeken tenzij dat u daar predikt? Met andere woorden:
de Tabernakel?
VRAAG 332
■ Evenzo: leert u dat we de zondagen en Christelijke
feestdagen niet behoeven te houden wat werken, vissen,
enzovoort betreft?
Nee, dat hebt u verkeerd.
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124
125
126
127

128
129
130

Ga waar dan ook heen waar ze het Woord onderwijzen,
misschien het halve Woord, tot u komt waar ze het hele Woord
leren. Ga hoe dan ook naar de gemeente.
Is werken op zondag enz. overtreden van Gods wetten?
En als je ergens in de wildernis bent?
En als het kalf in de put valt?
Ook als de kerk:
gelooft dat waterdoop is tot wedergeboorte
gelooft dat goddelijke genezing van de Duivel is
gelooft dat je alleen je naam in hun boek hoeft te zetten.
Ga niet kritisch. En heb geen deel aan hun ongeloof…
VRAAG 333
■ Ik wil de Heilige Geest ontvangen. Wat te doen?
Heb een last voor mijn gezin dat ze gered worden.
‘Gezegend zijn zij die hongeren en dorsten naar
gerechtigheid…..’
Uw gezin: Wanneer God hen aan u heeft gegeven, als….
Gebruik hetzelfde geloof dat u voor uzelf gebruikt.
U kunt niet geloven en twijfelen tegelijkertijd.

TRACK 15 – 1.40.37
VRAAG 334
131
■ Verwijzing naar een telefonische toezegging.
Herinnert het zich niet. Adviseert contact met Billy Paul.
132/3 ■ Vraag over Katholieke zuster en broeder.
Herinnert het zich niet. Adviseert contact met Billy Paul.
VRAAG 335
■ Graag uitleg over huwelijk en echtscheiding .
Dit heb ik al beantwoord.
VRAAG 336
■ Zijn Mozes en Elia nu op aarde? In Amerika?
134 Nee, ze zullen hier niet zijn totdat de Gemeente is
weggenomen.
VRAAG 337
■ Legt u het verschil uit tussen de naam ‘Jezus’, en
‘De Naam van Jezus’.
7

135

137
138
140

‘Jezus’ is de Persoon Zelf. – ‘De Naam van Jezus’ is dat je
verwijst naar die Persoon.
VRAAG 338
■ Is de Naam van de Heere veranderd in de verschillende
bedélingen?
Ja. Vele keren. De laatste keer:…
Jehova, IK BEN enz., zijn alle titels bij een Naam.
Alle titels behoorden bij één menselijke naam: de Heere Jezus
Christus.

TRACK 16 – 1.47.36

VRAAG 339

■ Als de tijd ophield toen de Zegels werden geopend, dan is
ook het Duizendjarig Rijk beëindigd. Is dat niet zo?

Antwoord: Nee. – Draai de band opnieuw.
We hebben nog 1000 jaar na het weggaan van de Gemeente.
Dan eindigt de tijd in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.
144 Waarvan was Henoch het beeld? (Werd weggenomen vóór de
zondvloed.)
145/6 De 7 Zegels maakten alleen bekend wat in dispensaties achter
ons was blijven liggen (door Luther, Wesley enz..).
146 Strikvraag theoloog over buiten-bijbelse openbaring.
147 Wanneer de totale nihilering van de zonde plaatsvindt.
VRAAG 340
■ Is het Millennium 1000 jaar of kan het ook een
generatie zijn?
149 God telt duizend jaar op aarde als een dag.
150 Millennium is Sabbat voor de Gemeente.
Satan is dan hulpeloos door een ‘keten van omstandigheid’.
Scheiding tussen bokken en schapen.
142

TRACK 17 – 1.53.24
VRAAG 341
■ Wilde de Koningin van Scheba testen of de naam van de
Heere ‘Salomo’ was?
151 Ze testte Salomo over zijn gave.; dingen die hij haar
openbaarde, tonend dat hij Gods koning was op aarde.
152 Gave van onderscheiding werd vroeger ‘wijsheid’ genoemd.
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154
155

VRAAG 342
■ We zijn 20 jaar geleden getrouwd door de
‘vrede rechter’. Was dit fout?
Ja. Huwelijk hoort in het Huis Gods.
Wanneer je werkelijk getrouwd bent, is je gelofte aan elkaar.
Oude Bijbel: Een verloving met een meisje verbreken was
hetzelfde als overspel.

TRACK 18 – 1.59.03
VRAAG 342 a
156 ■ Is ontbinden hetzelfde als scheiden?
Voorbeeld: Billy Paul raakte getrouwd met een of ander meisje.
157 Wij ontbonden het huwelijk, maar hij was evengoed getrouwd.
158 Vroeg me om hem en het meisje met wie hij nu leeft, te
trouwen.
159 ‘In geen geval.’
161 Als alleen door een magistraat getrouwd: U zou kunnen komen
en u opnieuw laten trouwen door de prediker.
161 Als er een vraagteken komt, is het daar dat je eindigt.
162 ■ Overdopen. Wie me (Bijbels) doopte, stuurde me de kerk
uit i.v.m. vrouwelijke predikers toelaten. Dit maakte niet dat
ik me liet overdopen.
164 Mijn invloed (gaven) aanwenden voor een organisatie?
166 Als ik niet eerlijk t.o.v. mijn zoon kan zijn, kan ik het niet zijn
t.o.v. u en t.o.v. God. Ik zal u de waarheid vertellen naar mijn
beste weten.
167 Maak er niet iets anders van: zeg het zoals ik het zei.
167 Staat het in het Woord, dan maakt het me niet uit of het me
veroordeelt. Er moet nog heel wat aan me geschoren worden.
Cassette 2 - Zijde 2

Par. 169-223

TRACK 19 – 2.05.31
VRAAG 342 b
169 tot 181
■ Br. Branham, wat betekent mijn droom?
170 Mevr. Simpson: zij zal uit haar rolstoel komen als zij doet wat
ik haar vertelde.
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175
176
181

Vertelde u nooit de uitleg van een droom in de Naam van de
Heere dan dat het exact op die wijze was?
Wat als ik veronderstellend uitleg van een droom geef?
Over de huwelijk- en echtscheidings-vragen: Blijf rustig tot u
van me hoort.

TRACK 20 – 2.11.41
182 Een man en vrouw die gaan trouwen zonder prediker?
183 Als u elkaar (trouw) belooft, neemt God uw beider woord.
2.14.46
VRAAG 343
184 ■ Is het haar nog steeds lang als je het van voren knipt?
(Vgl: Driemaal broekspijpen afgeknipt en nog steeds te kort…)
186 Heb geen Schriftgedeelte voor zo- of zo lang.
187 Zou niet weten of pony knippen voor kleine kinderen
verkeerd is. Wat mij betreft: liever geen schaar.
187 U zusters, laat het zoals de Heere het maakte.
189 Niet als de Beatles, er uitziend als de wereld.
TRACK 21 – 2.19.20
VRAAG 344
■ Met man meegaan naar kerk met afwijkende leer?
190 Veroordeel hem niet. Man is geheiligd in de vrouw.
Het zal u niet deren. Toon respect voor uw man.
2.20.57
VRAAG 345
■ Spreken Zacharia 4 en Openb. 11: 3-12 van hetzelfde?
191 Ja. Dat zijn Mozes en Elia, de twee olijfbomen.
2.21.36
VRAAG 346
192 ■ Is het verkeerd om op zondag te werken?
Haal wel op zondag de os uit de put, maar duw de os niet in de
put om hem er op zondag uit te kunnen halen!
2.21.51
VRAAG 347
194

196
197

■ Bent u niet genoemd in de Bijbel? In Habakuk 2: 1-4?
(De wachter die uitziet naar wat de Heere spreken zal, enz.)

Zolang u in Christus bent, bent u in de Bijbel.
De Bijbel noemt niet mijn of uw naam.
De geschiedenis herhaalt zich in de Bijbel.
Christen en niet-Christen kan zich identificeren met karakters
10

in de Bijbel.
TRACK 22 – 2.27.22
VRAAG 348
■ Is genade voorbij? Kan niemand meer gered worden?
Het schijnt dat sommigen nog genade vinden.
198 Genade voorbij? Denk dat nooit! Blijf doorgaan tot u wordt
weggenomen.
199 De deuren zijn open.
200 Genade is altijd open, ziet u?
201 Waar u dit krijgt: het eind van de 7 Gemeente tijdperken en dat
de 7 Zegels verbroken zijn. Het manifesteerde wat heeft plaats
gevonden.
201 Als ik zeg ‘het EINDE’… Als Paulus zegt: “De tijd is nabij…”
202 God zal het stoppen doen.
2.31.01
VRAAG 349
■ Is het waar dat niemand anders dan u behoorde te
prediken?
203 Genade! Nee! Ieder die een roep van God voelt…
204 God heeft overal over de wereld mannen Gods gezalfd…
Ik ben één korreltje tarwe in een hele graanschuur.
2.33.02
VRAAG 350
■ Hoe komt een Christen dieper in de liefde van God?

206

210
211

Lees het Woord en bid.
2.33.47

VRAAG 351

■ Verklaar alstublieft 1 Cor. 11: 4-6. Welke haardracht bij
bidden of profeteren?
Een haarstukje dragen? Helemaal in orde.
Even goed als een gebitsprothese of wat ook.

TRACK 23 – 2.35.45
213
214
214
215

Mannen kort - , vrouwen lang haar.
Man tijdens profeteren bedekking afnemen? Nee.
Het hoofd van de vrouw is haar man. Hij is haar heer, haar
bestuurder; daarom moet zij lang haar hebben.
Vrouw wordt verondersteld er aardig uit te zien. Niet kaal
geschoren; dat is een schande.
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2.39.23
216

217

VRAAG 352

■ Zijn banden-diensten op zondag voldoende als er geen
prediker in de buurt is? Kinderen naar andere school?
Als kinderen genoeg schijnen te leren van de banden en dergelijke.
Ze overbrengen naar een Katholieke kerk?
Volle Evangelie mensen. Kijk hoe uw kinderen er op reageren.

2.40.48

VRAAG 353

■ Als je geen gemeente hebt om heen te gaan, zou je dan gewoon
naar de banden luisteren?
Ja. Dat zou fijn zijn.

TRACK 24 – 2.41.14
VRAAG 354
■ Moeten kinderen een ervaring hebben om de Heilige
Geest te hebben? Als ze de eindtijd-boodschap zien.
Hebben ze dan de Heilige Geest?
218 Ze moeten wederom geboren worden. Net als u.
2.42.27
VRAAG 355
■ Efeze 4: 11-13. Vervolmaking door de banden, of hier
zijn waar de gaven van de Geest werken en de ambten in
de gemeente?
219 Nee. Vervolmaking komt tussen ons en God. Het Bloed.
220 Hebben hier niet al te veel gaven werkzaam. (Tongentaal,
uitleg, en profetie. )
222 Br. Neville profeteerde over alcoholist.

Cassette 3 - Zijde 1

224

Par. 223-300

2.47.30
VRAAG 356
■ Uitleg over foto br. Arganbright. Het licht om u heen,
de riem enz.
(Vraag van br. & zr. Jackson. – Zijn terug naar Zuid Afrika –
We hebben dat uitgelegd.)
2.48.45
VRAAG 357
■ Wanneer zal de in de verdrukking gestorven gemeente
worden opgewekt? (A) – Zullen ze wachten tot de
opstanding van de goddelozen? (B)
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226
227
228

- Zullen ze leven tijdens het millennium? (C)
A.
In de tweede opstanding.
B.
De rechtvaardigen en de onrechtvaardigen zullen
tezelfdertijd worden opgewekt.
C.
Nee. De rest van de doden leefde niet voor het einde van
de duizend jaren.

TRACK 25 – 2.50.37
VRAAG 358
■ Wat bedoelt Paulus met vrijheid in Christus?
Wat houdt ‘vrij van de wet’ in?
229 Voorbeeld: Bij snelheidslimiet overschrijden: dan word je
veroordeeld onder de wet. - ONDER de limiet rijden is NIET
onder de wet.
2.51.45
VRAAG 359
■ Wat vindt u van geboortebeperking?
231 Spreek ik liever persoonlijk over.
232 Algemeen: er zijn zoveel dagen dat vrouw niet vruchtbaar is.
233 Kind zou vrouw kunnen doden.
234 Als een vrouw ziekelijk is…
235 Ze vertellen je verschillende zaken. Ik kan zeggen of ze de
waarheid spreken of niet.
2.53.37
VRAAG 360
■ Waarom wordt Satan nog een korte tijd losgelaten?
(Openb. 20: 3 en 20: 27)
236 Satan verzamelt zijn mensen voor het oordeel.
2.54.25
VRAAG 361
■ Uitleg Handelingen 9: 7 & 20: 22 (Wel of niet de Stem
horen toen Jezus in een Licht aan Paulus verscheen.)
237 (Zie 238 tot 241)
238 Ik weet het niet.
239 Slechts als Hij het openbaart.
240 Hij sloot het vanmorgen af over Huwelijk en Echtscheiding.
241 Zoals slangenzaad. Kon het eerst niet zien. Dan moet je weg
gaan van jezelf, en dan…
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TRACK 26 – 2.57.44
VRAAG 362
(Zie 237) ■ Geheimenis van de verandering van de Bruid.
Hoe en waar?
242 Is gewoon een verandering….
243 Zoals Abraham ziet de Bruid uit naar een beloofde Zoon.
245 God veranderde de lichamen van Abraham en Sara.
247 Het eerste bewustzijn (zintuigen) verwarde.
248 Vanbinnen zit de persoon die niet kan sterven.
249 Het negatieve reflecteert het positieve, het Woord.
250 Het lichaam zal moeten worden veranderd.
3.02.07
VRAAG 363
■ Hoe gebeurt het en waar gaat de Bruid heen?
251 Eliëzer stelt de boodschap voor die uitging van Abraham.
252 Zoek onder bloedverwanten. (Bruid en Christus.)
255 Rebekka besloot snel: “Ik zal gaan.”
De Kracht die ons meeneemt naar de Bruidegom.
256 Verliefd, ondanks sluier.
257 Ontmoeting halverwege.
TRACK 27 – 3.07.40
VRAAG 363a
■ Scheidt God man en vrouw…
258 (Vraag niet opgenomen vanwege privacy – bandopname)
3.09.27
VRAAG 364
■ Twee jonge echtparen – geloven de boodschap –
ondervinden tegenstand in hun denominatie. Wat doen?
260 Houd stand. Beken kleur. Geef niet toe. Heb zolang je kunt
gemeenschap, maar als ‘t dieet wordt veranderd….
3.10.26
VRAAG 365
■ Uitleg Marcus 13: 27. Waar komen mensen in Openbaring 20: 7 & 9 vandaan? Net als Noachs gezin er
overheen gedragen worden?
261 Zal Zijn engelen uitzenden en uitverkorenen verzamelen.
262 Engelen zijn boodschappers. Het Woord werd gesproken en
wordt hier gemanifesteerd.
263 Heb al uitgelegd hoe Satan werd losgelaten. (Eind van het
Millennium.)
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264

265

3.12.52
VRAAG 366
■ Was het van God dat ik stopte met de verpleging?
(Beter in persoonlijk gesprek)
Omdat u niet behoorde te werken? Bedenk dat het is als een
dokter.
Een goede arts help iedereen, ondanks… Ieders dienen
behoorde er te zijn voor elkaar: om elkaar het leven een beetje
beter te maken..

TRACK 28 – 3.14.46
266 Predikte 17 jaar zonder er een stuiver voor te vragen. Het
enige wat ik wens is uw vriendschap en Gods gunst voor ons.
267 Doe het precies zo, wanneer ik u ‘Zo spreekt de Heere’ zeg.
268

Niet iedereen kan verpleegster zijn. Een échte verpleegster…

Cassette 3 - Zijde 2
269

270

Par. 269 - 299

3.16.30
VRAAG 366a
Was 14 jaar; in been geschoten. Kleine verpleegster hielp
me; was zo aardig: ik dacht dat ik met haar kon trouwen…
3.17.36
VRAAG 367
■ Hoort een dames-pyjama tot de mannenkleding?
Weet ik niet. In elk geval niet om erin langs mensen te
paraderen. Wilt u mijn eigen mening? Ik denk dat het aardig is
om een nachtjapon aan te hebben.
Onthoud: dat ben ík, niet Híj.
3.19.01
VRAAG 368
■ Is het verkeerd om de eindjes van het haar van een
zuster te knippen?
Werd al beantwoord.
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TRACK 29 – 3.19.26
VRAAG 369A
■ Ontving Judas rechtvaardiging en heiliging als echte
ervaringen van genade? (A)
- Had Judas zijn naam in het Boek des Levens, en was toch
verloren? (B)
- Waarom namen van mensen in Boek des Levens als God
toch weet dat ze verloren gaan? (C)
271

272
273
274
275
276
277

- A - Discipelen kwamen terug, zich verblijdend omdat de
demonen aan hen onderworpen waren. Judas was bij hen.
Verkeerde houding: Moesten zich liever verblijden omdat ze
genoeg genade ontvingen om gered te worden.
God stuurt niet iemand die zegt: Geef mij kracht, en ik zal
duivelen uitwerpen!
God stuurt de man die er niets mee te maken wil hebben.
U bent pas bekeerd als u de Heilige Geest ontvangt.
Rechtvaardiging en heiliging is op weg zijn naar de Doop van
de Heilige Geest. Dan pas bent u in het Koninkrijk.
Joh. 17: 17. Ze waren potentieel geheiligd door de Waarheid,
het Woord.
Judas predikte het Woord en alles.
Een baby beweegt al in de schoot, maar moet nog geboren
worden.

TRACK 30 – 3.26.28
VRAAG 369B
279 - B - Daniël schreef eerste boek Openbaring. Zag de ‘Oude
van Dagen’.
280 Uw vrouw bedient voedsel aan u. Bruid bedient het Woord
aan de Koning, het beloofde Woord in het tijdperk waarin ze
leeft.
281 Tienduizenden kwamen in het oordeel tot Hem. Boeken
werden geopend en een ander Boek werd geopend: het Boek
des Levens.
282 Wie naam had in Boek des Levens werd uit dat Boek
geoordeeld, ook Judas. Dat betekende niet dat hij gered was.
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283
284

285

Idem: De dwaze maagden.
Judas verkocht zijn geboorterecht.
Ezau, geboren in gezin met de belofte van God, maar ruilde
het voor pot linzenmoes. Een maaltijdbon.
De spionnen aten de druiven, maar verkochten hun
geboorterecht.

TRACK 31 – 3.32.09
VRAAG 369C
286 - C - Hebr. 6: Voor hen die eens verlicht zijn geweest en
geproefd hebben, …is het onmogelijk als ze afvallen om ooit
terug te komen.
287 Allen, behalve Jozua en Kaleb kwamen om in de woestijn; toch
waren zij allen gelovigen.
288 Ondanks de werken van genade het Bloed onheilig noemen.
(Hebr. 13: 12 en 13)
289 Judas: Toen de volheid van het Woord kwam, bekende hij
kleur.
290 Zoals Satan bij Eva: “Zeker zal God niet…”
291 Duivel zal alles doen om mensen bij de wedergeboorte weg te
houden.
292 Heiliging en de Heilige Geest is niet hetzelfde.
293 Zeggen dat werken van de Geest van de duivel zijn: Lasteren
van de Heilige Geest.
294 Wat is lastering?
296 Hij wist van de beginne dat Judas het niet zou doen…
TRACK 32 – 3.38.16
VRAAG 370
■ Zullen de volledige zeven laatste jaren van Daniëls 70
weken beginnen wanneer de Bruid wordt weggenomen in
de opname?
297 Nee, nee. In het midden van de zeven weken zal de Messias
worden afgesneden. Er zijn nog 3½ jaar over.
298 Twee olijfbomen (Zacharia 4 en Openbaring 11),
Mozes en Elia, profeteren 1264 dagen (3½ jaar).
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3.40.07
VRAAG 371
■ Was ‘midden van de week’ niet alleen van toepassing op
de antichrist die zijn verbond breekt? (Nee, dit is aan het eind
van de laatste 3½ jaar.)

299

Eindigden de 69 weken niet toen Jezus Jeruzalem
binnenreed A.D. 30?
De laatste 3½ jaar zijn nog beloofd aan de Joden.
Par. 300 – 327a

Cassette 4 - Zijde 1

300

3.43.13
■ Graag uitleg over 1 Cor. 7: 1-9

VRAAG 372
(Zie par. 304)

VRAAG 373
■ Zal elke ware gelovige de werken doen die Jezus zei
(Marcus 16) of alleen Elia? Zal een werkelijk gelovige de
doden opwekken en grote wonderen doen?
301

302

Niet iedere mens heeft die gaven. Ook niet dat één mens het zal
doen.
Voorbeeld: als kind sterft hier, allen gaan op de knieën en God
zou het kunnen opwekken.
In ‘’De Nicaea Vaderen’ staat dat het zo in de eerste gemeente
was: als God zag dat het goed was om te doen; maar zij deden
het.

TRACK 33 – 3.46.15
VRAAG 374
■ Als de gemeente gered is, zelfs al gaat ze niet in de
opname, zoals ik geloof dat u leerde, moet ze door de
verdrukking gaan, voor reiniging. Maar wat met hen die
gestorven zijn; hoe zullen zíj worden gereinigd?
303

Zij ontvingen slechts het licht van hun tijd. Ze leden
vervolgingen. Maar wie nu het hoofd-deel van de Bruid
verwerpen: boeten ervoor.
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ANTWOORD 372
304

305

306

307
308
309

■ Verklaar 1 Cor. 7: 1-9:
‘Als zij zich niet kunnen
beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te
trouwen dan van begeerte te branden. (1 Cor. 7: 9)
Het gaat over onrein leven. Ga trouwen! Ze is uw zuster, als u
een Christen bent. Leef als een Christen-gentleman, ook als u
getrouwd bent.
Ik ontmoet predikers die ik bij de onderscheiding wel over de
knie zou willen nemen voor een kleine ‘Evangelie protoplasma
stimulatie’. Respecteer haar. Negeer deze onzin in sex-boeken
enz.. Haal dat vuile gedoe uit uw gedachten weg.
Probeer geen van deze nieuwe dingen.
Wees nooit vulgair.
Praat met uw vrouw, als u anders bent van natuur dan zíj is.
U bent van Koninklijke bloede.

TRACK 34 – 3.52.51
VRAAG 375a
■ Zal er een Heilige Geest beweging zijn met tekenen en
wonderen gedaan door de Bruid voor ze weggaat, of
wachten we gewoon op Zijn verschijning?
310
(Ik wilde nog spreken over het Zaad van de Slang.
Hebt u nog een paar minuten? Goed.)
VRAAG 375b
311 ■ Nog wonderen gedaan door de Bruid?
Ja. Het gebeurt nu op dit moment.
Zie niet uit naar die grote… de hemelen sluiten dat het niet
regent. Dat gaat naar de Joden.
Lees over de Bruid de eerste drie hoofdstukken van
Openbaring.
En ga dan naar het 19e hoofdstuk. De rest is voor de Joden.
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312
313
314
314
314
315
317

3.55.28
■ Nu over het Zaad van de Slang.
De evolutie van het mensdom: vogels, chimpansee, de slang.
Zijn de draad kwijt vanaf de chimpansee.
Dieren hebben geen begrip; weten niet dat ze naakt zijn.
De slang stond het dichtst bij de mens.
De slang had bijna een ziel. Stond rechtop, als een mens.
De vloek veranderde al zijn beenderen.
Opdat God Zich de Redder zou kunnen tonen.

TRACK 35 – 4.00.40
318 Twee handelingen: drie kinderen geboren.
Ze misleidde haar man.
319 Hun zaad is sterk. Abraham trouwde zijn eigen zuster.
320 Het zijn altijd tweelingen geweest.
Zo dichtbij dat het de uitverkorenen zou verleiden.
321 Vijandschap tussen uw zaad en het zaad van de slang.
322 Toen God haar een Zaad gaf (Christus).
Het was niet háár eitje, het was alles geschapen door God,
zowel ei als kiem.
323 Hij was de Zoon van God, niet de zoon van Maria. Hij noemde
haar nooit ‘moeder’.
324
-Judas het 14e vers: … ‘Henoch, de zevende van Adam af,…’
325
- Genesis 5: 1-18
Kaïn was niet Adams zaad. Hij werd nooit in Gods genealogie
opgenomen. Hij kon nooit de zoon van Adam zijn.
326
- Lucas 3: 23-38.
TRACK 36 – 4.07.03
327 Wie dit openbaarde, deed het ook over uw huwelijk en
echtscheiding.
Hij spreekt het – ik kan het u niet uitleggen.
Ik houd er aan vast; dan begint Hij het te openbaren: het vloert
me gewoon. Aan je ontwikkeling, je redenatie, wordt voorbij
gegaan.
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Cassette 4 - Zijde 2

Par. 327b - 358

4.07.56
327-328 Genesis 5: 1-18 wordt gelezen.
Waar was de eerstgeborene? Seth was zijn zoon.
329 Leest uit Lucas 3..: waar is Kaïn, de eerstgeborene?
Kaïn, het zaad van de slang, sloeg zijn eerste zoon dood: een
beeld van de slang die de andere Zoon, Jezus, sloeg.
329 Seth nam zijn (Abels) plaats in; betekende: de opstanding:
Gods genealogie zou worden voltooid.
332 Hij moest terugkomen via een maagd (vanwege die sexuele
daad.)
332 Satan kwam eerst. Daarin ligt het huwelijk- en echtscheidings
probleem. Het is buitengewoon dramatisch, maar God baande
een weg.
TRACK 37 – 4.13.12
333 Was ik bang om dit aan te roeren? Niet zolang de Heere er in is.
333 De adelaar en de eekhoorn.
4.15.13
336 Rennend om een boom: Prijs de Heere! Halleluja!
338 Spreek tot Hem in mijn ‘kathedraal’ (in de bergen) en kom dan
naar beneden en spreek tot u.
TRACK 38 – 4.16.34
339 God ziende in de natuur, de regenboog: God, hoe wonderbaar
bent U.
341 “Adelaar, ik aanbid de God die jou gemaakt heeft.”
343 Waarom zie ik die adelaar en die tekeer gaande eekhoorn?
346 Een havik kan hem niet volgen in de hoogte.
347 Jehova vergeleek Zijn profeten met adelaars.
350 Adelaar heeft geen angst. Hij kan Gods tegenwoordigheid
voelen in zijn vleugels.
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TRACK 39 – 4.22.33
352 Hij die het Woord schreef, is mijn vleugels.
353 Hij klapwiekte niet, hij bracht alleen zijn vleugels in positie.
354 Heb voor vanmiddag weer ongeveer 20 interviews.
Mijn geest was zo opgewonden na ongeveer 20 visioenen
daarbinnen deze morgen.
355 Hoop de volgende keer, zo de Heere wil, te prediken over de
Schriftuurlijke correctheid van huwelijk en echtscheiding.
4.25.06
355 - (Klein stukje van profetie door zuster in de samenkomst.)
355 Lied: ‘Ik houd van Hem.’
358 Mocht ik kiezen of u mij, of mijn gezin lief hebt, kies dan mijn
gezin.
358 Ik kan God niet liefhebben zonder ú lief te hebben.
Lied: ‘Ik houd van Hem.’
Lied: ‘Ze komen van oost en west.’
4.29.12 (slot)
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