
SIMEON

 …Zodat ik weet dat mijn deel van de dienst geen
mislukking zal zijn, het zal…Gods Woord zal niet ledig

wederkeren; ik zal iets uit Zijn Woord lezen. In het 25e vers
lezen wij dit:

…zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was
Simeon;…en deze…was rechtvaardig en godvrezend,
wachtend op de vertroosting van Israël,…

…het was hem door de Heilige Geest geopenbaard,
dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des
Heren gezien had.

Moge de Here Zijn zegen toevoegen aan het lezen van
Zijn Woord.
2 Nu, we willen ons onderwerp voor slechts een heel paar
ogenblikken nemen. Gisteravond raakte ik van mezelf en begon
te prediken, want er was een heel lieflijke Geest daar, en we
hadden gewoon een heerlijke tijd. Als wij deze Joden zien
terugkeren naar Jeruzalem, herinnert het me eraan dat het nu
nogmaar een paarweken zal zijn dat ik die kant op ga, zo deHere
wil. Ik heb hier een visioen dat ik u morgenavond wil geven over
wat er zal gebeuren wanneer ik daar ben. Schrijf het op achter
in uw Bijbel (en kijk of het zo is of niet; kijk of—kijk of het zo
gebeurt), op een stuk papier of zoiets.
3 Broeder Jaggers en velen van de anderen zullen in Palestina
zijn tegen de kerst voor een uitzending. Ik ben uitgenodigd om
daar te zijn, en door Gods genade en hulp zal ik daar zijn, in
die tijd, om te helpen in deze grote kruistocht voor Christus. Ik
ga daarheen en weet niet wanneer ik terug zal komen. Ik heb
geen vastgestelde tijd. Ik ga gewoon blijven tot Hij zegt “dat het
voorbij is,” en kom dan terug.
4 U heeft hier een aandeel in gehad, ieder van u die een
liefdesoffer gaf voor…een zendingsoffer voor mij om ernaartoe
te gaan. Ik verzeker u, vrienden, dat het daaraan besteed zal
worden. Als er een cent over is, kan ik voor een klein kind voor
twee cent een maaltijd kopen. Ik zal die hongerige mensen iets
te eten geven met alles wat ik over heb. Ik ben er zeker van dat u
uw geld aan niets beters zou kunnen besteden. Ik waardeer het.
Heel erg bedankt.
5 Ik ben een arme man. U kent mijn samenkomsten; het draait
niet om geld, dat weet iedereen. En ik—ik heb het daar vrij van
gehouden, en ik streef ernaar om het altijd zo te houden. Het is
het hart van de…inmijn hart is het om iemand anders te helpen.
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De grootste zegen die er is, is te geven. Het is groter te geven dan
om te ontvangen.
6 Als ik het me kon veroorloven om samenkomsten enzovoort
te houden zonder zelfs maar een cent collecte te hebben, zou ik
het doen; maar dat kan ik niet. Ik leef slechts van de aalmoezen
van de mensen. Dat weet u. U weet waar ik woon, en u weet
er alles van. Het is, het kan op elk moment worden onderzocht.
Soms heb ik niet eens vijftig cent meer op de bankrekening staan
tussen de ene samenkomst en de volgende. Soms sta ik diep in het
rood, maar daarmee probeer ik anderen te helpen.
7 Immers, als deze aarde het enige was waar ik naar uitkeek,
zou ik naar aardse dingen zoeken. Maar ik heb mijn genegenheid
gevestigd op de dingen van boven, waar God aan de rechterhand
zit. En op een dag zal ik voor Hem verantwoording moeten
afleggen voor mijn rentmeesterschap. En zoals Zijn volk heeft
gegeven, wil ik het zo vrijelijk uitdelen als het mij gegeven is, tot
Zijn eer. God zegene u.

Zullen we bidden.
8 Vader, ik bid dat U deze paar woorden zult zegenen die
vanavond uit Uw Bijbel werden voorgelezen. Zegen alle liederen
en de diensten die er waren. En nu, terwijl we op het punt
staan om over enkele ogenblikken voor de zieken te bidden,
moge Uw Heilige Geest als het ware de grote, machtige vleugels
uitspreiden over dit gebouw, en moge vanavond de gedistilleerde
dauwdruppels van genade en genezingsdruppel op ieder persoon
vallen.Want wij vragen het in Jezus’ Naam. Amen.
9 Ben hier net vanuit de gebedskamer, ben hier gekomen
zonder een woord te spreken, regelrecht naar binnen gelopen,
broeder Jaggers de hand geschud en naar het podium gegaan; het
zal me even een ogenblik duren voordat ik kan spreken. Ik moet
even wennen aan het gevoel van de mensen die in het—in het
gebouw zijn. Als u mij even een ogenblik wilt verontschuldigen,
voor dat doel. God zegene u.
10 Nu, ik ga het hebben over Simeon. Simeonwas een—een oude
wijze die leefde in de tijd net voor de komst van de Here Jezus de
eerste keer. En God heeft zich nooit zonder een getuige gelaten.
God heeft altijd iemand op deze aarde gehadwaarHij Zijn vinger
op kon leggen. Hij is bijna tot op één persoon gekomen, maar Hij
heeft altijd iemand gehad waar Hij Zijn vinger op kon leggen en
zeggen: “Dit is Mijn dienstknecht.” En in die tijd, wel, Hij had er
nog enkelen over.
11 Israël was uiteengevallen en teruggevallen en weggegaan, en
God had hen gestraft. Ze waren onder het Romeinse Rijk in die
tijd, en Jeruzalem werd bestuurd door de Romeinen. En het was
een zeer droevige tijd voor de Joden, net voor de komst van de
Here Jezus, de eerste keer.
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12 Maar Hij had een overblijfsel van mensen dat uitkeek naar
iets dat zou gebeuren; ongeacht hoeveel dagen voorbijgegaan
waren, hoeveel eeuwen voorbijgegaan waren, waren ze nog
steeds op zoek naar de vertroosting van Israël. Zoals, er was
Anna in de tempel, de blinde profetes; er was Simeon, de oude
wijze, hij keek uit naar de komst van de Heer; Johannes de
Doper keek naar Hem uit; en velen van de anderen die, of
het overblijfsel, liever gezegd, keken ernaar uit dat Hij zou
komen; Zacharias en Elisabeth, en zij keken ernaar uit dat Hij
zou komen.
13 En deze oude man, met een groot aanzien, de Heilige Geest
was op hem. En de Heilige Geest vertelde hem een dag: “Simeon,
u zult de dood niet zien voordat u de Christus ziet.” En hij had
een goede reden om het te geloven. Als de Heilige Geest het heeft
gezegd, zal het zo zijn; gewoon wat God zegt, dat is juist. Nu,
ik kan me voorstellen dat Simeon door het hele land rondging en
zei: “Weet u, ik ga niet sterven voordat ik de Christus zie.”
14 Nu, u kunt zich voorstellen wat mensen zouden denken.
Ze zouden zeggen: “Wel, die arme oude kerel heeft…iets is
misgegaan met zijn geestelijke vermogens. Ziet u? Hij is niet in
orde want, wel, kijk, David keek uit naar Hem, en de profeten
keken uit naar Hem. En hier bevinden we ons in de slechtste
toestand waarin we ooit waren, grote gevangenschap en alles.
En hoe gaat hij de Christus zien? En hier is hij, tachtig jaar oud
of meer nu, één voet in het graf; en toch gaat hij rond en zegt dat.
Hij moet zich ergens in een illusie opgewerkt hebben.”

En meestal, wanneer mensen echt op God vertrouwen,
denken ze dat ze—dat ze opgewerkt zijn in een of andere illusie
of in een of andere fanatisme of zoiets.
15 Net zoals Hanna die dag in de tempel was. Ze kwam binnen,
zij ging niet naar de tempel om te zien hoe de vrouwen hun
hoeden droegen. Zij wilde niet praten over wie het nieuwe huis
had gebouwd,welke kleding volgend jaar in demode zouden zijn.
Ze ging regelrecht naar de tempel en rechtstreeks naar het altaar.
Ze viel daar neer en bad totdat zelfs de priester dacht dat ze
dronkenwas. Zij was niet dronken; zewerd verkeerd begrepen.
16 En zo is het met veel mensen vandaag de dag: ze zijn niet
dronken of gek, ze worden verkeerd begrepen, dat is, ze worden
gewoon verkeerd begrepen. Wanneer u over de geestelijke
dingen begint…de wereldse dingen…wel, ze lijken vleselijk,
de geestelijke dingen, voor de wereldse denkwijze.
17 En dus was Simeon dat type persoon. Maar ongeacht wat
de mensen over hem zeiden, geloofde hij nog steeds dat hij de
Christus zou zien, omdat de Heilige Geest hem dat vertelde. Nu,
dat is een goede manier.
18 Als de Heilige Geest u iets vertelt, moet u gewoon geloven
dat u het zult krijgen, en u zult het krijgen. Ongeacht hoe lang
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het duurt, Hij zal het zeker brengen. Hij moet het gewoon, want
Hij zei dat Hij het zou doen.
19 En ik kanme gewoon voorstellen hoe de oudeman rondliep te
getuigen, en de mensen vertelde dat hij nu niet zou sterven totdat
hij de Christus zou zien. En hij verwachtte het.

En als u vanavond iets verwacht, zult u krijgen wat u
verwacht. Dat is juist.
20 Als de…Als u komt en zegt: “Weet u, ik geloof niet in die
Volle Evangelie samenkomsten. Ik weet dat er iets mis mee is.
Ik ga ernaartoe en ik geloof dat ik dat zal vinden.” Maakt u
geen zorgen, de duivel zal het u laten zien, hm-hm, ja, u—u
zult genoeg verkeerde dingen zien. U zult zeggen: “Wel, deze
man had niet moeten schreeuwen. Deze man had niet in tongen
moeten spreken. De prediker had niet moeten zeggen wat hij zei.
Ze kleedden zich niet correct.” Hij zal u genoeg laten zien om
te kunnen bekritiseren. Als u komt met de verwachting om te
bekritiseren, zal hij het u laten zien.
21 Maar als u komt met de verwachting gezegend te worden,
zal God ervoor zorgen. U krijgt wat u verwacht. Als u verwacht
vanavond genezen te worden, zult u gezond naar huis gaan. Dat
klopt ook. Als u het verwacht. Maar ten eerste moet u onder
verwachting zijn. U moet het geloven.
22 Dat is de reden waarom niemand de Ster zag in de dagen
dat hij de wijzen leidde, behalve de wijzen: want zij verwachtten
het te zien. Ze waren op de uitkijk voor die Ster uit…om op te
komen. En de profeet Bileam zei dat er een Ster uit Jakob zal
opkomen. En zij waren wijzen, astrologen enzovoort, en zij—ze
keken uit naar die Ster. En ze keken ernaar uit, dat is de reden
dat ze het zagen.
23 Als u ernaar uitkijkt om de komst van de Here te zien, zult
u het ongetwijfeld zien. Ik geloof dat als u er vanavond naar
uitkijkt en gelooft dat God u gaat genezen, dat u het zult krijgen.
En dat wat u ook vraagt, God het u zal geven, als u maar geen
schaduw van twijfel hebt, maar het gelooft.
24 En nu, ik kan me dit voorstellen in Jeruzalem: de Baby werd
geboren op de heuvels van Judea; arm, geboren in een kribbe;
en daarbuiten met enkele herders. Nu, Hij ging er niet naartoe
om het aan alle hogepriesters te vertellen, dat; of, de engelen
bezochten de kerk niet, de grote organisatie van die dag, om te
zeggen: “Nu, wij hebben Christus, de Verlosser, gebracht.” Het
bezocht die arme, nederige herders daar buiten in de heuvels. En
het…en de boeren en de armste mensen waren het, de engelen
zongen er voor hen en zeiden: “Vandaag, in de stad van David, is
Christus de Koning geboren.”
25 En wij zien ook, in die tijd, dat er geen pers was zoals wij
die vandaag hebben, telefoon, televisie, enzovoort, om nieuws te
verzenden. Het was gewoon van lip tot oor. Het was misschien
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nog niet helemaal tot in Jeruzalem gekomen, dat de Baby was
geboren, of dat Christus was geboren, liever gezegd.
26 Maar, laten we het zo nemen en zeggen dat—dat het
maandagochtend is, in de tempel. Er waren waarschijnlijk twee
miljoen Joden of meer in Jeruzalem in die tijd, of in Palestina.
Misschien dat er minstens honderdvijftig of tweehonderd baby’s
werden geboren, elke nacht, kleine mannelijke kinderen die
op de achtste dag besneden moesten worden. En ze moesten
een offer voor reiniging brengen. Wel, laten we zeggen dat het
maandagochtend is, even voor een klein drama hier, terwijl wij
ten einde lopen. Maandagochtend, en er is veel activiteit in de—
in de tempel, en mensen komen en gaan, haasten zich heen en
weer, en brengen offers enzovoort.
27 Laten we ons onze vriend Simeon voorstellen, degene die de
belofte had van de Heilige Geest, dat hij de Christus zou zien. Ik
kan me voorstellen dat hij, toen hij wat ouder werd, dat hij zich
begon af te vragen: “Wel, God, U hebt het mij beloofd, ik geloof
dat ik het zal zien.” Hij hongerde en dorstte ernaar om het te zien.
Erwas iets binnenin hemdat hem vertelde dat hij de Christus zou
zien. De Heilige Geest bleef getuigen.
28 Zoals David zei: “De diepte roept tot de diepte bij het geluid
van de waterhoos.”Wanneer de diepte naar de diepte roept, moet
er een diepte zijn om op de roep te reageren. Wist u dat? Als er
hierbinnen iets is dat om iets roept, moet er iets zijn om op die
roep te reageren.
29 Ik heb vaak gezegd, als ik hierover sprak: “Voordat er een vin
was op de rug van een vis, moest er eerst water voor hem zijn om
in te zwemmen, anders had hij de vin nooit gehad.” Dat is juist.
Voor er een boom was om in de aarde te groeien, moest er een
aarde zijn waarin hij kon groeien, anders zou er nooit een boom
zijn geweest.
30 En hier enige tijd geleden, enkele jaren geleden, las ik over
een kleine peuter die de gummen van een potlood had gegeten,
de gummen, het pedaal van een fiets had gegeten, al het rubber
at dat hij kon vinden. En ze brachten hem naar de dokter, en ze
brachten hem naar het laboratorium en onderzochten hem. Wat
bleek, zijn kleine lichaamhad zwavel nodig. Zwavel zit in rubber.
Ziet u, als er iets hierbinnen is dat om zwavel roept, moet er een
zwavel zijn om op die roep te reageren. Als er…
31 Hier een aantal jaren geleden, na de eerste reformatie, de
mensen begonnen te hongeren en te dorsten, nadat de kerk
ingewerkt raakte in de Anglicaanse kerk, na de reformatie van
Maarten Luther, en ze begonnen te hongeren naar God, gewoon
meer van God dan rechtvaardiging.
32 God wekte een man op genaamd JohnWesley, en hij predikte
heiliging. Als ze geloofden dat er heiliging was, als het in het
Woord stond, zij geloofden het, en ze ontvingen heiliging.
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33 Toen die Methodisten begonnen af te koelen, hongerden de
mensen nog steeds naar God. Hij wekte Pinksteren op, en zij
gaven hen de doop van de Heilige Geest.
34 Nu is Pinksteren aan het afkoelen. Maar God gaat nog steeds
door, hoe dan ook. Zie? Want de mensen hongeren en dorsten nog
steeds naar tekenen en wonderen en God.
35 En zo zeker als u naar meer van God hongert, moet er meer
vanGod zijn omdie roep te beantwoorden. Juist ja. Als u hongert,
moet het er zijn.
36 En nu, Simeon hongerde ernaar om de Heilige Geest Zijn
belofte te zien vervullen. Ik zie hem daar in een gebedsruimte,
in de grote, enorme tempel daar die ochtend, en de mensen die
komen en gaan. Laten we ons voorstellen dat we onze—onze man
zien waar we het vanavond over hebben, Simeon, die daar in
de kamer zit en het boek Jesaja leest, de boekrol, zoals men ze
in die dagen hadden: “Wij allen dwaalden als schapen; de Here
heeft de ongerechtigheid van ons allen opHemdoen neerkomen,”
enzovoort.
37 Nu, laten we even in de tempel kijken en zien wat er gebeurt.
Ik zie de mensen komen en gaan. Simeon daar binnenin, aan
het lezen. Daarginds zie ik een lange rij vrouwen, ongeveer
tweehonderd vrouwen, met hun kleine kinderen, die daar
stonden, om die ochtend besneden te worden. Ze waren…
hadden het offer daarvoor: als het een rijke baby was, konden
ze een lam offeren; als het een arme baby was, konden ze een
paar kleine tortelduifjes offeren.
38 Een heel eind verderop in de rij zie ik een kleine vrouw
daar staan, jong, niet ouder dan zo’n achttien jaar oud, met
een kleine sluier over haar gezicht, en ze houdt een…heel
eenvoudig gekleed, en met de kleine Baby in haar armen, in
doeken gewikkeld, en ze keek naar Hem.
39 Ik hoor enkelen van de vrouwen zeggen: “Weet je, weet je wie
zij is? Daar is ze…Dat is die vrouw die die baby kreeg zonder
getrouwd te zijn, dat is wie het is.” Die donkere naam moest ze
steeds verduren. Demensen hielden zich op afstand van haar.
40 Doet me denken aan mensen vandaag die hun afstand
proberen te houden van de Heilige Geest, van de Gemeente van
de levende God: “Kijk naar hen. Het zijn heilige rollers. Blijf bij
hen uit de buurt.” Dat maakt niets uit, Maria wist van Wie die
Baby was. En elke mens die wedergeboren is, weet ook wiens
eigendom hij is. Maakt niet uit hoe de wereld ook zegt dat het
fanatisme is, elke gelovige weet in zijn hart waar hij staat. U kunt
hem noemen wat u maar wilt, dat stoort hem niet. Hij weet waar
hij staat, in het Koninkrijk van God.
41 Nu, en ik kan zien dat ze zich op afstand houden en zeggen:
“Kijk daar, daar is ze.” Maar ze gaf er geen aandacht aan, ze
bleef koeren met de kleine Baby en deed verder. En de vrouwen
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gingen door met hun fijne handwerk over hun kleine baby. En
de Prins van Glorie in doeken gewikkeld. Dat is wat ze van het
juk van een os hadden genomen, is mij verteld, en de Baby in
wikkelden. Ze waren zo arm, niets…ze hadden niets voor de
Baby toen het werd geboren. En de—de Schepper van alle dingen
die die ochtend in de armen van die vrouw lag, zonder zelfs maar
een rompertje om aan te trekken.
42 O my, wie zijn wij dan? Wat zijn wij, hier in deze wereld?
Terwijl de Heiland van de Hemel neerkwam, en geboren werd
in een kribbe, kwam er via de staldeur en ging heen door de
doodstraf, enwij klagen. Nou,we zouden onsmoeten schamen.
43 En dan, als ik hem daar zie staan, maar nu is de Heilige Geest
in het gebouw. O, ik kan deHeilige Geest Simeon zien treffen. Als
de Redder in het gebouw is, en de Heilige Geest Simeon beloofd
heeft dat hij Hem zou zien, voordat hij zou sterven, is de Heilige
Geest verplicht om Simeon in contact te brengen met Jezus. Dat
is juist. Hij heeft het hembeloofd. Dat is juist. Dus, ik kanSimeon
de boekrol zien lezen. Direct hoor ik hem zeggen: “Wel, ik vraag
mij af Wie dat was. Wanneer zal het zijn?”
44 En rond die tijd zei de Heilige Geest: “Sta op, Simeon.”
Gelooft u dat mensen, of kinderen van God geleid worden door
de Geest van God? Jazeker. En nog steeds. Ik kan Hem horen
zeggen: “Sta op, Simeon, begin te lopen.”

“Waar wilt U dat ik heen ga, Here?”

“Dat gaat u nu niets aan, Simeon, blijf gewoon maar lopen.”
Zo hoort het, gehoorzaamheid is het beste.
45 Ik kan die oude wijze aan zien komen met tranen die van zijn
wangen drupten, niet wetend waar hij heen ging. Hier komt hij,
loopt onder de mensen. Hij weet niet waar hij heen gaat. Hij is
geleid door de Heilige Geest. Iets in zijn hart pompt hard: “Ik
weet niet wat er gaat gebeuren, maar er staat iets te gebeuren.”
Daar ging hij, door het gebouw heen, regelrecht langs die rij
waar al die kleine vrouwen waren, en hij stopte precies voor die
kleine vrouw die zo onteerd was; pakte de Baby uit haar armen,
en tranen die er over zijn wangen rolden, hij zei: “Here, laat nu
Uw dienstknecht in vrede heengaan, volgens Uw wil, want…
Uw Woord; want mijn ogen hebben Uw Heil gezien.” Hoe wist
hij het? Het werd hem beloofd. Hij geloofde dat hij het zou zien.
Dat is juist.
46 Daar helemaal in een hoek, een oude vrouw, blind, zo is
ons geleerd, Anna genaamd, ze was een profetes, met de Geest
vervuld. Zij keek uit naar de komst van deHere. DeHeilige Geest
trof haar, hier kwam die oude blinde profetes, door de menigte
van mensen heen, geleid door de Heilige Geest, bewoog zich
tussen de mensen door. En ze kwam recht naar de plaats waar de
Baby was, hief haar handen op en prees God. De Heilige Geest
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die een blinde vrouw naar Hem leidde. O! Zonen en dochters van
Godworden nog steeds geleid door deGeest vanGod.Dat klopt.
47 Jullie zieken hier vanavond, geloven in Goddelijke genezing.
Is dat juist?Wel, wat heeft u vanavond hiernaartoe geleid? Omdat
God een belofte gaf, heeft de Heilige Geest u hierheen geleid
waar er een Bron openstaat, vrij voor wie wil, laat hem komen.
Dezelfde Heilige Geest die Simeon leidde, leidde u, want Hij gaf
het in Zijn Woord als een belofte. Amen. Wij worden geleid door
de Heilige Geest.
48 God gaf hierin de belofte dat Hij Zijn gaven zou uitstorten in
de laatste dagen. Dat Hij Zijn gemeente terug in haar schoonheid
zou herstellen.Wanneer ze Hem als Alpha en Omega zien staan;
om aan te zien als Jaspis en Sardiussteen; de Eerste, de Laatste;
Hij die was, die is, en komen zal; de Wortel en het Nageslacht
vanDavid; deMorgenster; de Roos van Saron; de Lelie der Vallei:
toen ze Hem zagen, wat Hij toen was, zo kijken ze er in deze dag
naarHemuit. De profeet zei: “Het zal Licht zijn in de avondtijd.”
49 In de oosterse landen is waar het Evangelie voor het eerst
werd gebracht, aan de Joden; het is een oosters Boek. En op de
oostersemensen viel de Heilige Geest, en nu zei Hij dat er een dag
zou zijn die noch dag noch nacht zou zijn. Wij leven in die tijd.
We hebben erin geleefd. Dat is juist. Het is een dag waar het niet
donker is, mensen geloven in redding, ze geloven in God, maar al
het grote Licht van God is door een mist verborgen geweest door
al deze dagen heen.
50 En nu is de Zoon verder gereisd tot het de westerse mensen
hier heeft getroffen. En Hij zei: “Het zal Licht zijn in de avond.”
De wolken zijn teruggerold. Dezelfde Heilige Geest die in het
begin in het oosten viel, valt op het westelijk halfrond vandaag,
op de heidenen, en geeft hen dezelfde Heilige Geest, met dezelfde
tekenen, dezelfde wonderen, en alles in de laatste dagen, net
zoals Hij dat deed. Want de profeet zei: “Het zal Licht zijn in
de avondtijd.”
51 De wolken van mythe en—en al dit kerkgang, en lid worden
van een kerk, en kerk en kerk en mijn kerk en uw kerk en deze
kerk: die dagen vervagen, en God stort de Heilige Geest uit over
een volk, en geeft Licht in de avondtijd. En de…Zo staat het.
Mensen komen naar hetKoninkrijk, dag na dag, in een opmars.
52 O, ik ben vanavond zo blij om te weten dat dezelfde Heilige
Geest die de belofte aan Simeon deed, u de belofte van genezing
heeft gegeven, u vanavond naar de Bron heeft gebracht. Dit hele
gebouw is een fontein waar de Heilige Geest op dit ogenblik op
ieder individu neerdaalt, hier, met een open hart, en iedereen op
dit moment zou kunnen genezen, alleen door te geloven. Dat is
het enige wat God u vraagt om te doen. De Here zegene u, en
excuseer mij dat ik zoveel tijd heb genomen.

Zullen we bidden.
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53 Vader, in de Naam van de Here Jezus, Uw liefhebbende Zoon,
bid ik dat—dat dit grote Licht…en de wolken van formaliteit
drijven weg, de Heilige Geest schijnt hetzelfde soort Licht hier in
de laatste paar jaar, in deze Verenigde Staten en andere delen van
deze westerse wereld. En nu nemen ze dezelfde Boodschap mee
terug om zich weer bij het oosten aan te sluiten. O Heer, laat de
Zoon schijnen op iedere ziel. Laat iedere mens beseffen dat heel
deze dag van denominatie waarin wij hebben geleefd, bewolkt is
geweest in-en-uit, op-en-neer, ismen, enzovoort, maar: “Het zal
Licht zijn,” zei de profeet, “in de avond.”
54 Nu zijn we in afwachting dat U vanavond het buitengewoon
overvloedige doet. Werp Uw grote kracht uit, Here. Toon ons Uw
opstanding, en zegen demensen die hier vanavond aanwezig zijn.
Haal glorie uit de dienst. Verberg Uw dienstknecht, en besnijd
de lippen van de spreker, de oren van de toehoorder, en moge elk
hart vervuld worden.
55 En wanneer wij vanavond hier vandaan gaan, mogen wij
zeggen, zoals degenen van Emmaüs: “Brandde ons hart niet in
ons, vanwege het merkwaardige wat onze Here deed.”Wij vragen
het in Zijn Naam. Amen.
56 Ik weet niet waarom ik zo begin te spreken. Ik eh…Ik—ik
hou er gewoon van. En het is…Terwijl ik hier met deze groep
predikers hier zit, allemaal met de Geest vervuld, die hier zitten,
en ik sta er middenin.

Hmm, wat zou er kunnen gebeuren? Er kan van alles
gebeuren. En hier is alles wat er voor nodig is, vriend.

Als er één ding was wat ik kon doen. Ik—ik ben niet zo’n
spreker; de sprekers zijn hier op het podium. Ik ben hier om te
bidden voor de zieken, met een—een gave.

En wanneer u de bediening het Woord zo duidelijk ziet
prediken, en u God ziet neerdalen en datWoord bevestigen, waar
wacht u dan op? Waarom wacht u?
57 Dan is het tijd om op te staan en te zeggen: “Ja, Heer,” met
een standvastig, onwrikbaar geloof, “mijn geloof ziet op naar U.
Ik geloof U. Ik zal bij U blijven, Here. U bent de Loodsman van
mijn schip; leid mij erdoorheen, Here. Ik ben gekomen om er met
U door te gaan. Wat het ook kost, wat de prijs ook is, wat de
afstand ook is, ik zal dit schip met U bevaren.”

God, sta het vanavond toe, in Jezus’ Naam.
58 Nu, het is bijna tijd om de zaal te sluiten, denk ik. Wij nemen
zoveel tijd in beslag door te spreken. Maar, o, ik weet het niet, wij
houden gewoon van u, en dat is de redenwaaromwe het doen.
59 Waar is Billy Paul? Welke kaarten?…Hebben ze kaarten
uitgedeeld? K vijftig tot honderd. Goed dan, laten we daar
dan bij vijfenzeventig beginnen. K vijfenzeventig. Wie heeft
K vijfenzeventig, de kaart? Goed, zesenzeventig? Kom naar
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voren, tot honderd; dat zou ons vijfentwintig geven om mee te
beginnen.

(Ik geloof dat dat ongeveer net zoveel zijn als…Kunnen we
zoveel aan? Laten we eerst een stuk of vijftien nemen, of, wacht
dacht u daarvan?)
60 Goed. K vijfenzeventig tot negentig om te…we zullen dan
vanaf daar oproepen. Goed dan. En dan zullen we zien hoeveel
we er nog bij kunnen krijgen. Goed. Zou u willen opstaan? Als
degenen die niet kunnen opstaan, vraag gewoon een zaalwachter,
en zij—en zij zullen u helpen, als u wilt.
61 Goed, als de organist ons dat lieflijke lied, Geloven alleen,
nogmaals wil geven, zal ik het zeer waarderen. En—en laten we
het allemaal gewoon samen zingen, neuriën, of hoe ook,Geloven
alleen. Oké. (Wie is de zangleider hier?)

…-ven alleen, geloven alleen,
Alles is mogelijk, geloven alleen;
Geloven alleen, geloven alleen,
Alles is mogelijk, geloven…(Vijfenzeventig
tot honderd.)

De Here zegene u. Nu, ik wil dat u deze kant op kijkt en mij
even een ogenblik uw onverdeelde aandacht geeft, als uwilt.
62 Laten we ons vanavond nu voorstellen…Nu, wij weten dat
u uw, de bezigheden van morgen hebt, als het komt. Als het niet
komt, zullen we samen in Glorie zijn, dus, dan is dat voorbij.
Laten we vanavond gewoon zeggen, wel, we hebben vanavond en
morgenavond in dit prachtige Shriner Auditorium.
63 Laten we zeggen dat vanavond de avond is dat we genezen
zullen worden: “Vanavond, Here, trek ik gewoon de rolgordijnen
neer van al mijn—mijn ongeloof. Ik ga niet meer ongelovig zijn.
Ik ga me afsluiten om naar boven te kijken vanavond. Ik ga er
niet op letten wie er om mij heen zit. Ik ga naar boven kijken.
Ik ga naar U uitkijken, Here Jezus. Ik ga U geloven, dat U zult
komen en dat zult doen wat U zei dat U zou doen. Nu, waar ga
ik op letten, Here? U zei dat U uit de dood bent opgestaan, en
dat U voor altijd leeft.” Is dat de Schrift? Voor altijd leeft, niet
dood, voor altijd leeft. “En de Schrift leert dat U dezelfde bent
gisteren, vandaag en voor altijd. Nu, Vader, ik besef dat U aan
Uw Gemeente beloofde dat de dingen die U doet, zij ook zouden
doen. Nu, wat deed U toen U hier op aarde was, volgens wat er in
de Bijbel staat?Wel, U beweerde niet een groot persoon te zijn.”
64 Maar er is één ding fenomenaal aan Hem: Hij zei: “Ik doe
alleen gelijk de VaderMij toont: Ik zie een visioen, de Vader toont
Mij wat Ik moet doen, dan doe Ik dat.”
65 Er kwam een vrouw naar Hem toe, ze had min of meer een
slechte reputatie. Hij wist het misschien niet in het begin. Hij



SIMEON 11

begon met haar te praten, en nadat Hij een poosje met haar had
gesproken, zei Hij: “Ga uwman halen.”

Ze zei: “Ik heb geen man.” Ze…
Hij zei: “Nee, u hebt er vijf gehad.”Dat verbaasde haar.
En ze zei: “Ik merk dat U een profeet bent. We weten dat de

Messias zal komen.”
Hij zei: “Ik ben Hem.” Dus rende ze de stad in en begon te

vertellen wat er was gebeurd, leidde ertoe dat de stad Christus
ontving.

En Filippus ging daarheen en had een grote opwekking, want
Jezus was daar langsgekomen.

Wij zullen een grote opwekking hebben als we Hem gewoon
hier langs laten komen.
66 We zien, andere keren: we zien dat Hij wist waar iemand was
die een—een vis die een munt in zijn bek had. Hij wist waar er
een paar muilezels vastgebonden stonden, op een kruispunt. Is
dat de Schrift?
67 Er was eens een man die tot Hem kwam, die Simon heette.
Jezus kende zijn naam. Hij zei: “U heet Simon, maar van nu aan
zult u Petrus genoemd worden.”
68 Er was Filippus die tot Hem kwam en Nathanaël vond, en
Nathanaël kwam. Hij zei: “U bent een goede man, een oprechte,
eerlijkeman. Zie een Israëliet, in wie geen bedrog is!”

Hij zei: “Rabbi, wanneer kende Umij?”
Hij zei: “Voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was.”

Hm-hm.
Hij zei: “Gij zijt de Zoon van God; Gij zijt de Koning

van Israël.”
69 Maar vandaag, een koude en onverschillige wereld, de
predikers in het land hebben de mensen tegen die dingen
onderwezen. Vandaag zeggen ze: “Mentale telepathie, het is de
duivel.”Wel, zij deden hetzelfde in die dag. Ze zeiden dat Jezus de
beste van alle waarzeggers was; dat Hij “Beëlzebub” was. Maar
Hij was de Zoon van God, in vermomming, ze kenden Hem niet.
Als ze hun ogen hadden geopend…
70 Hij zei: “U hebt ogen, maar u kunt niet zien; oren, maar u
kunt niet horen. Jesaja sprak erover, en zei dat die dingen zo
zouden zijn, dat het precies zo zou zijn.”
71 Nu, ik ga u vanavond één ding vragen, als u wilt. Ik wil dat
u zo eerbiedig en stil mogelijk bent. En nu, zullen de broeders op
mij letten en zien…

(Zijn jullie allemaal…de twin-…de…hoeveel mensen
hebben we opgeroepen? Vijftien. In orde. Is er plaats voor wat
meer? Is er? Wat blieft? Goed.)
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72 Goed dan. Nu, ik wil u iets vragen, Christenvriend: Hoevelen
daar in dit gangpad, waar dan ook, waar dan ook hier, die ziek
zijn, en u hebt geen gebedskaart, u kon hier niet naar voren
komen, omdat u geen gebedskaart hebt? Steek uw hand op en
zeg: “Ik zou graag dat God mij vanavond geneest.” Waar dan ook
in het gebouw, het maakt mij niet uit waar u bent, steek gewoon
uwhand op. Goed. Nu, kijk hiernaartoe, en geloof en bid.
73 Nu, het is niet nodig om het te proberen uit te leggen. Onze
Here Jezus keek uit over Zijn gehoor, Hij zei, tegen een vrouw
die een bloedvloeiing had: “Uw geloof heeft u genezen.” Hij
zei tegen een blinde man die ver in het gehoor stond: “Uw
geloof heeft u gered.” Zie. Hij draaide zich om en keek naar het
gehoor, bemerkte hun gedachten. Is dat juist? Hij bemerkte hun
gedachten, waar ze aan dachten. Nu, begin te bidden, en moge de
Here Jezus nu komen en mij helpen.

Sta het toe, Here, voor Uw glorie, vraag ik, in Christus’
Naam. Amen.
74 Nu, de Heilige Geest is hier. Nu, broeders, jullie achter mij,
dit is natuurlijk erg moeilijk wanneer geesten van beide kanten
komen. Dus, wees nu in gebed voor mij, overal. Beseft u dat ik
hier voor critici sta? U…Zodra deze zalving treft, kunt u het
voelen; plekken, komen van plaats tot plaats, ziet u. En het is
nogal moeilijk, maar bid nu; bouw eenmuur van geloof.
75 In orde, broeder, breng de—de dame. De patiënten die in de rij
komen, u die daar in de rij staat, of waar dan ook in het gebouw,
kom nooit in deze gebedsrij tenzij u gelooft. Want onthoud, u
zult slechter af zijn dan ooit. De Bijbel zei: “Ga heen en…” wat
niet meer? [De samenkomst zegt: “Zondig.”—Red.] Wat is zonde?
“Ongeloof.” “Ga heen en hebt geen ongeloof meer, of een erger
ding zal u overkomen.” Zie. Dus umoet geen ongeloof hebben.
76 Nu, liegen, stelen, drinken, gokken: dat is geen zonde, dat zijn
de eigenschappen van zonde. U doet dat omdat u niet gelooft.
Als u gelooft, zou u zulke dingen niet doen. Ziet u, het zijn de
eigenschappen.
77 Dezemensen zijn vreemden voormij, voor zover ikweet. Mijn
huis is in Indiana. Deze mensen zijn totale vreemden, voor zover
ik weet. Er is niemand in het gebouw die ik zou kennen, in het
gehoor, op dit moment; slechts heel weinigen op het podium die
ik herken. Broeder Brown, broeder Moore, en enkele van deze
broeders die hier zitten. De almachtige God weet dat dat waar is,
voorWie ik sta, maarHij kent ieder van u. Bid en geloof.
78 Ik wil even een ogenblik met de vrouw spreken, gewoon
opdat de Heilige Geest voorrang zou hebben in deze
samenkomst. Nu, allereerst, mijn zuster, wil ik u een vraag
stellen. Nu, misschien, wat als de Here Jezus hier was, gekleed in
dit pak dat Hij mij gaf? Nu, als u zou zeggen: “Wel, ik ben ziek.
Ik heb genezing nodig.”
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79 Wel, als…Hij zou zeggen: “Ik deed dat negentienhonderd
jaar geleden voor u. Gelooft u het niet?” Zie? Hij zou u niet
kunnen genezen, want dat heeft Hij al gedaan. Als u zou zeggen:
“Ik ben een zondaar. Ik heb redding nodig.” Hij zou u nu niet
kunnen redden, Hij heeft het al gedaan. U moet het aanvaarden,
dan is het van u. Zie?
80 Nu, zie, als geloof komt door het horen en van het Woord,
dan heeft God in de gemeente verschillende gaven geplaatst, en
de gemeente op orde gebracht. Nietwaar?
81 Nu, ik spreek tegen u met een doel, natuurlijk. Ja. Hetzelfde
doel waarom Jezus Christus met de vrouw bij de bron sprak, zie:
uw geest en ziel te contacteren. Dat is juist. En ik wil dat u met
heel uw hart gelooft, en gelooft dat Jezus Christus hier is om te
doen dat wat we Hem hebben gevraagd te doen. Gelooft u dat
met heel uw hart? Als God mij zal laten weten, wetende dat wij
vreemden voor elkaar zijn, als God mij zal laten weten wat uw
probleem is, zou u dan aanvaarden wat het ook is dat u zoekt, en
het geloven?
82 Als—als wij vreemden zijn, steek uw handen op zodat de…
Wij hebben elkaar nog nooit in—in ons leven gezien? Dit is…
Of—of kwamen nooit in contact met elkaar, geen enkele wijze,
staan hier gewoon. Nu, gelooft u nu datGod u gaat helpen?
83 Nu, u—u lijdt. Er is iets dat, iemand kijkt achterom. U houdt
uw hoofd achterover. Het—het is een—een tumor. En de tumor
is in de neus. Dat is juist, nietwaar? Kom hier. Wat denkt u?
Wat accepteert u dat te zijn, dat mij toonde wat uw probleem
was? Gelooft u dat het Jezus Christus is? [De zuster zegt: “Ja, dat
geloof ik.”—Red.]
84 Dan Vader, ik heb dat gedaan wat U me zei te doen. Ik heb
alles uitgevoerd wat U mij vertelde. U hebt bevestigd wat U mij
vertelde dat U zou doen. Nu, in de Naam van Jezus Christus, de
Zoon van God, vraag ik de vijand deze zuster te verlaten, vraag
het hem niet alleen, maar beveel hem dat hij vertrekt, want Jezus
Christus gaf de autoriteit:

Kom uit de vrouw!
In Jezus’ Naam. Amen.
In orde, zuster, ga, blij, gelukkig, wees nu gezond. In orde.

85 Kom gelovend. Kommet geloof. U hoort nu geloof te hebben,
gewoon met heel uw hart moet u geloven. U moet geloven dat Hij
is, en een Beloner van degenen die Hem ijverig zoeken. Wees nu
zo eerbiedig als u kunt zijn.
86 Nu, dame, ik wil dat u even hier komt. Ik wil dat u gewoon
gelooft dat de Here Jezus Christus stierf en weer opstond, want
u bent een Christen. Dat zie ik nu, een met de Geest vervulde
Christen. In orde. Hoe ik dat wist, is vanwege hoe uw geest
voelde, zie, dat u dat bent. Nu, er is iets waarvoor u hier bent.
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Gelooft u dat ik Zijn dienstknecht ben? Gelooft u dat God mij
stuurde om deze dingen te doen? Dat gelooft u. Nu, wat er met u
aan de hand is, er ontbreekt iets in uw lichaam. Het is calcium,
voor de botten. U hebt een ongeluk gehad. U viel, en u brak uw
arm, en het geneest niet. Dat is juist. Gelooft u dat Jezus Christus
u nu gaat genezen?
87 Vader God, in de Naam van Jezus, laat de ontbrekende
elementen in het lichaam van deze vrouwworden hersteld terwijl
ik haar de handen opleg. In de Naam van Jezus Christus, de Zoon
van God, vraag ik om haar genezing. Amen.

God zegene u, zuster. Ga met vreugde.
88 De kleurling-dame die daar zit, lijdt aan een sinus probleem,
wilt u genezen worden, dame, op dit moment? Zit daar en kijkt
naar…Ja, gelooft u dat God geneest? Ga opstaan. De dame hier
met een bril op, sta maar op. Hij genas u daar. God zegene u.
Nu, u kunt naar huis. U had een sinusprobleem. Het heeft u nu
verlaten. God zegene u, u bent genezen.

Heb geloof in God. Geloven alleen; geloof dat God het kan,
en zal doen. In orde.
89 Zou u de dame willen brengen? De Here zegene u, zuster.
Nu, natuurlijk, door gewoon te spreken…Meestal probeer ik te
zien wat er aan de hand is met de persoon; en zodra de Heilige
Geest het mij toont, draag ik het op en laat het daarbij; maar hoe
meer je met mensen spreekt, hoe meer je over hen weet. Het blijft
gewoon…Maar dan verzwakt hetme zo om een visioen te zien.
90 Een vrouw die hier op krukken staat, zeker zien wij wat er
met haar aan de hand is. Ze loopt op krukken, maar misschien
zit daar iets anders achter. Ik weet het niet. Waarom loopt
ze op krukken? Ik zou het u niet kunnen vertellen. God weet
het, nietwaar? Nu, wees eerbiedig. Laat me even met de vrouw
spreken.
91 Zuster, als Zijn dienstknecht, wil ik deze woorden gewoon
tot u spreken, voor een contact. En u beseft dat er al iets aan de
hand is, want het—het is de Heilige Geest. U—u bent zich ervan
bewust dat er Iets vreemds aan het bewegen is. Is dat juist? Schud
uw hoofd als dat zo is. Dat is juist. Zie?
92 Hebt u die foto van de Engel des Heren gezien die ze hier in
de samenkomst hebben? Dit was…Ze hadden het op deze kleine
bladen. Ik geloof dat ze hier worden verkocht, zie. Het zou op het
podiummoeten zijn.Maar, hoe dan ook, dat is wat u nu voelt.
93 Tussen u en mij wordt het melkachtig. We zijn volslagen
vreemden voor elkaar. Ik heb u nog nooit in mijn leven gezien.
U hebt mij nog nooit gezien. Wij zijn volstrekt totale vreemden.
Maar God kent u. Hij kent mij. Als ik u kon genezen, of uw
krukken zou kunnen wegnemen, of wat het ook was, en het niet
zou doen, zou ik een bruut zijn. Ik kan het niet doen, dame. Er is
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niets in mij of in welke andere man om te genezen. Het is in Jezus
Christus, en uw geloof. Het enige wat wij zouden kunnen doen is
ofwel het Woord prediken of door een Goddelijke gave uw geloof
naar die plaats laten uitstrekken. Is dat niet zo?U gelooft dat.
94 Nu, kijk maar naar mij, als Gods dienstknecht. U—u bent erg
ziek geweest. Het is een…u—u, er werd, er is al eerder voor u
gebeden. Het was een soort bloeding, of kanker. Het was, een
lange man, met golvend haar of zo, die bad. U werd genezen. Dat
was broeder Jaggers. Ik zag hem; het was broeder Jaggers. Ik zag
hem mij zijn rug toekeren, hier net. En, u—u lijdt aan een…Een
ogenblik nu, naar het vi-…Het—het is iets in uw keel. Het is een
slokdarm, in de keel hier. En u—u bent op een dieet van—van—
van—van babyvoeding, u eet alleen maar babyvoeding. En—en—
en u hebt ook artritis, wat u kreupelmaakt. En, God zegene u.

Laten we onze handen opsteken en de Here Jezus danken.
God zegene u. Umag van het podium af, zuster.
95 O God, onze hemelse Vader, wij danken U voor Uw
barmhartigheid en goedheid, en Uw liefde. En ik bid dat Uw
genade over de mensen zal zijn, en moge de kracht van de Here
Jezus vanavond elk en iedereen genezen.

Mogen Zijn grote almachtige zegeningen deze samenkomst
maken tot de grote samenkomst die U hebt gewenst, door
Je-… 
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