
BLINDE BARTIMEÜS

 …?…In die dagen, bedelaars, om maar een kleinigheidje
te krijgen van het publiek, moesten ze een klein iets

extra’s hebben. En dat zien we in India. De enige manier dat
een bedelaar, als hij gewoon op straat stond met zijn hand
uitgestoken, en zei: “Geef mij een muntstuk,” of om iets bedelde,
dan kreeg hij zelden iets.
2 Maar als ze een kleine, iets hadden…Eén kleine kerel had
een aap. Ik was verbaasd over hem. Hij zou, dit kleine aapje, zou
hem een pak slaag geven met een stok; pakte de stok en joeg hem
over de hele straat en gaf hem een pak slaag. En hij zou bedelen;
hij zou iemand voorbij zien komen, en dan zou hij de aap weer
achter hem aan laten rennen, en dan rende hij erheen en viel op
zijn gezicht en strekte zijn handen uit, in een poging iemand over
te halen hem iets te geven.
3 Een ander had een cobra slang; en, o, verscheidene dingen;
alles wat ze konden doen, een of andere kleine charme, iets
opvallends, omde aandacht te trekken van de voorbijgangers.
4 En er wordt ons verteld dat de blinde Bartimeüs twee kleine
tortelduifjes had, en dat die kleine kunstjes voor de mensen
deden. Ze zouden kleine buitelingen over elkaar heen doen.
5 En ze vertelden dat op een nacht zijn vrouw ziek werd. Nu,
dit is misschien een fictieverhaal. Dus hij ging heen en hij vroeg
God of Hij zou toestaan dat zijn vrouw gezond zou worden, dat
hij de—hij de—de tortelduifjes mee zou brengen en ze de volgende
ochtend als een offer zou offeren, in de synagoge. Wel, de vrouw,
ze werd gezond, dus ging hij en offerde de tortelduifjes. Toen had
hij niets meer om de aandacht te trekken.
6 Na een tijdje zeiden ze dat zijn kleine dochter dat hij nog
nooit had gezien, dat zij op een nacht ziekwerd, en dat de dokters
zeiden dat ze niets meer voor haar konden doen. En dus—dus wat
hij toen deed, hij ging om te bidden. En hij zei: “Heer, ik hebmaar
één ding dat ik U kan aanbieden, dat is mijn lam.”
7 Nu, tegenwoordig wordt een blinde man meestal door een
hond geleid. Ze hebben honden die ze trainen, die de blinden
leiden. En in die dagen, in plaats van een hond te laten trainen,
lieten ze een lam trainen; en het lam leidde de blinden.

En hij zei: “Dit lam is alles wat ik heb. Maar als U toestaat
dat mijn kleine dochter gezond wordt, beloof ik U, Vader, dat ik
U morgen dit lam zal geven.”
8 Dus, het kleine meisje, de volgende ochtend, het ging veel
beter met haar, en hij zag dat ze zou herstellen. Dus hij ging
ernaartoe om het lam te offeren. En er wordt verteld dat hij
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onderweg daarheen de priester ontmoette, en de priester zei:
“Waar gaat gij heen, blinde Bartimeüs?”

Hij zei: “Priester, ik ga naar de tempel ommijn lam te offeren.
Vannacht heeft Godmijn kind genezen, en ik gamijn lam offeren,
want dat heb ik Hem beloofd.”
9 Hij zei: “Blinde Bartimeüs, u kunt dat lam niet offeren. Dat
lam;” zei hij, “ik zal u wat geld geven, en u kunt naar de kopers
gaan en een lam kopen, en dat lam offeren, want u kunt dat lam
niet offeren.”

Hij zei: “O priester, ik heb God nooit een lam beloofd. Ik heb
Hem dit lam beloofd.”
10 En vaak is het zo dat we altijd iets proberen te doen. Weet u,
het is niet uw gave of uw offer, het is u dat God wil. Ziet u. Zie?
Hij zei: “Ik beloofdeHemdat ikHem dit lam zou geven.”

Hij zei: “UkuntHemdat lamniet geven; dat lam is uwogen.”
11 Hij zei: “O, priester vanGod, als blinde Bartimeüs een belofte
aanGod heeft gedaan, en ik houme aanmijn belofte, dan zal God
in een lam voorzien voor de ogen van blinde Bartimeüs.”
12 En dat is wat er gebeurde. God had voorzien in een Lam voor
de ogen van blinde Bartimeüs: het Lam van God, dat geslacht
werd vanaf de grondlegging der wereld. En Bartimeüs ontving
zijn gezichtsvermogen vanGods voorziene Lam.
13 En datzelfde Lam is vanavond voorzien voor iedere persoon
hier in dit gebouw: Jezus Christus, Gods Lam, geslacht vanaf de
grondlegging der wereld, is vanavond voorzien voor uw zonden,
hoe zwart ze ook zijn; of het is voorzien voor uw ziekte, ongeacht
hoe ziek u bent, of hoe gekweld u ook bent.
14 Toen Hij hier op aarde was, ging Hij rond goed te doen. En
wij hebben bij Hem gezien dat Hij niet beweerde dat Hij een
genezer was. Hij beweerde dat God de genezing deed, door Hem,
en Hij deed er niets van totdat God Hem eerst door een visioen
liet zien wat Hij moest doen. Hij zei: “Voorwaar, voorwaar, zeg
Ik u: de Zoon kan niets doen van Zichzelf, maar wat Hij de Vader
ziet doen; dat doet ook de Zoon desgelijks.” En dat was Zijn
bediening toen Hij hier op aarde was.
15 Toen Hij bij het graf van Lazarus kwam…Toen Hij voor het
eerst hoorde dat Lazarus ziek was; Hij hoorde het niet door een
mens, Hij hoorde het van God. Hij zei: “Onze vriend Lazarus
is…” Ik bedoel, toen hij doodwas. Hij zei: “Onze vriendLazarus
slaapt; en om uwentwil ben ik blij dat ik er niet bij was; maar ik
ga heen om hemwakker te maken.”
16 En toen Hij bij het graf kwam, zei Hij: “Vader, Ik dank U dat
Gij Mij reeds gehoord hebt; maar om dezen die rondom hebben
gestaan, heb Ik dit gezegd.” En dan, gewoon om hen te laten
weten, als voorbeeld, dat ze moeten bidden voordat zij tekenen
verrichtten, of, vanGod, of God vroegen omdingen te doen; maar
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Hij zei dat Hij het reeds van God had ontvangen wat er ging
gebeuren.
17 En diezelfde Jezus die in die dag leefde, die langs de poorten
van Jericho kwam, die blinde Bartimeüs het gezichtsvermogen
gaf, degene die Lazarus uit het graf heeft opgewekt, degene
Wiens kleed werd aangeraakt door de vrouw, degene die in de—
de vurige oven was met de Hebreeuwse jongelingen, degene die
Jozua buiten de poort ontmoette, degene die die nacht op de
zee liep, van diezelfde Jezus wordt in de Bijbel gezegd dat Hij
dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer, en Hij heeft beloofd
met ons te zijn: “Waar er twee of drie vergaderd zijn in Mijn
Naam, ben Ik in hun midden.”
18 Nu, dat is—dat is of de waarheid, of het is een leugen. En als
Jezus niet is opgestaan uit de dood, niet is opgestaan uit de dood,
dan, natuurlijk, kon Hij niet doen wat Hij beloofde te doen. Maar
als Hij wel uit de dood is opgestaan, en beweert dezelfde te zijn,
gisteren, vandaag en voor altijd, is Hij dan verplicht aan Zijn
goddelijke belofte om Zijn Woord te houden aan elke generatie.
Want Hij zei: “Een korte tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien;
maar u zult Mij zien; want Ik zal met u zijn tot de voleinding der
wereld.” EnHij is verplicht; Zijn beloften zijn schuldig, totdat Hij
ervoor zorgt dat ze vervuldworden, aan elke generatie.
19 En mijn stelling is dit: dat we een heleboel zaken hebben die
verbonden zijn met goddelijke genezing, zogenaamd; maar dat
neemt niet weg van het echte. En er is geen mens op aarde die u
kan genezen. God heeft dat reeds gedaan toen Hij Jezus naar de
aarde zond en Hij op Golgotha stierf.
20 Geen mens kan u redden; alleen God kan dat; en Hij heeft
het reeds gedaan. Toen Jezus op Golgotha stierf, voltooide Hij
de werken van uw redding voor zowel genezing en—en, genezing
voor uw lichaam en ziel.
21 Hetzelfde woord wordt telkens gebruikt. Hebt u het
opgemerkt, onze tekst vanavond? Hij zei: “Uw geloof heeft u
gered.” En het Griekse woord daar heet sozo. En sozo wordt
gebruikt voor zowel redding als goddelijke genezing. U bent of
lichamelijk gered of geestelijk gered.
22 Dezelfde verzoening werd door dezelfde Man op dezelfde
dag gedaan: “Want Hij werd om onze overtredingen verwond;
door Zijn striemen zijn wij genezen.” En het is: of de Bijbel is
de waarheid, of het is een leugen. En er is geen behoefte voor
dat mensen in deze dag, of in welke dag ook, om te proberen
het allemaal weg te verklaren om te proberen uw ongeloof te
verbergen. Het is nog steeds Gods belofte.
23 En als ik niet geloofde dat Jezus van Nazareth, in de
geschriften van dit Boek…Zonder er één van uit te sluiten. Er
zijn veel beloften waarvan ik misschien niet het geloof heb om ze
waar te maken, maar ze zijn hoe dan ookwaar. En ikwil nooit…
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Als ik niet kan lopen waar Jozua liep; als ik niet kan lopen waar
Henoch liep, dat hij niet hoefde sterven en op eenmiddag gewoon
naar huis ging om bij God te zijn; als ik geen geloof heb om dat
te doen, wil ik zeker niet iemand anders in de weg staan die het
geloof heeft om het te doen, of proberen het weg te verklaren
door een of andere theologie. Ik zal de feiten onder ogen zien
en zeggen: “Ik heb het geloof niet, maar het is nog steeds Gods
Woord.Hij zei datHij het zou doen.” Ik geloof het op diemanier.
24 En ik geloof dat dezelfde Jezus, die werd tegengehouden door
blinde Bartimeüs zijn kreet, dat u Hem vanavond kunt doen
stoppen. Dezelfde vrouw die Zijn kleed aanraakte, Hij kan nog
steeds worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden.
Ik geloof dat Hij precies zal doen wat Hij zei. Om God te zijn,
moet Hij zich aan Zijn Woord houden.
25 Nu, ik kan u iets vertellen, en ik zou het vele keren moeten
terugnemen, want ik ben slechts een man. Uw voorganger kan u
dingen vertellen; hij moet het terugnemen. U kunt uw buurman
dingen vertellen, of uw geliefden dingen, en u zou het terug
moeten nemen. Maar God kan Zijn Woord niet terugnemen. Hij
moet zich aan Zijn Woord houden. Hij moet zich eraan houden
omGod te zijn. Hij kan niet terugnemenwatHij zei. Hij moet zich
eraan houden. Hij is eraan gebonden.
26 En dat is de reden dat dit grote Offer moest worden
gebracht. Eén Man die voor allen moest sterven, omdat één mens
zondigde en ervoor zorgde dat alle mensen aan de dood werden
onderworpen. En de mens…Wanneer u met zonde te maken
hebt, heeft u met ziekte te maken, want ziekte is een attribuut
van zonde. Ziekte kwam door zonde.
27 En dus, als de verzoening slechts van toepassing is op uw
persoonlijk geloof in God in het volbrachte werk op Golgotha…
Waar voor alles wat we nodig hebben, we op Gods goddelijke
belofte rusten van de heilige attributen van Zijn dood op
Golgotha, is waar wij genezen zijn, en waar wij gered zijn. We
moeten op die dingen vertrouwen.
28 Er is geen mens die u kan genezen door te zeggen: “Wel, ik
heb macht om u te genezen.” Als een mens dat zegt, heeft hij
het mis.
29 Er stond in de Bijbel waar God mensen kracht gaf om te
genezen, en ze daarin faalden; en dat waren de apostelen. Jezus,
de Bijbel zegt duidelijk, dat (dit is voor u Church of Christ
broeders, dit) Jezus gaf ook strikt genomen de apostelen de
kracht om te genezen. En ongeveer tien dagen later hadden ze
er jammerlijk in gefaald; en hadden een man met epilepsie van
wie ze probeerden de duivels uit te werpen, maar konden het
niet doen. En Jezus zei: “Hoe lang zal Ik u nog verdragen? Breng
hem hier.”

En zij zeiden: “Waarom kondenwij dit niet doen?”
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Hij zei: “Vanwege uw ongeloof.”
Dus, ziet u, geloof is de overwinning.Wij gelovenZijnWoord.

30 Nu, Hij kwam nooit zeggen dat Hij ons kracht gaf om
te genezen, want wij kunnen dat niet. Jezus gaf hen kracht
om te genezen vóórdat de verzoening werd gedaan. Maar
nadat de verzoening werd gedaan, werd de genezing voor
altijd vastgelegd. Nu is het het geloof van het individu in die
verzoening dat de resultaten van genezing voortbrengt. Amen.
Ik hoop dat u het duidelijk begrijpt. Geen mens vandaag heeft
kracht om te genezen.
31 Nu, de…God heeft in de gemeente geplaatst, ten eerste
apostelen, of, mag ik een beter woord gebruiken, vandaag:
“zendelingen.” Waarom ze, zendelingen ooit beweren, of
zendeling genoemd wilden worden in plaats van apostelen,
zal ik niet weten, het is precies hetzelfde: “een gezondene.”
Zendelingen, apostelen, profeten, leraren, evangelisten: al deze
gaven zijn door deAlmachtigeGod in de gemeente geplaatst voor
de vervolmaking van de Gemeente en het Lichaam.
32 Elk van hen, zoals de prediker het Woord predikt: “Geloof
komt door het horen, horen door het Woord.” En dan, de andere
man, hij heeft een gave om te onderwijzen, dus hij onderwijst.
En daardoor legt hij de mensen uit: “Geloof komt door te horen,
horen door het Woord.”
33 Een ander is een profeet of een ziener, die goddelijk
aangesteld is om visioenen te zien en dingen te voorspellen, en
dingen te voorzeggen. Die man kan…hij kan niet genezen, hij
kan alleen voorzeggen. Maar wat doet het allemaal? Laat zien
dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Dat is juist. En dat
Hij vandaag bij ons is.
34 Nu, en als wij in onze bedieningen blijven en doen wat God
ons zegt, en niet naar rechts of links kijken, maar vooruit kijken
naar Golgotha, dan zal God wonderen voor ons doen. En we
bevinden ons in die dag. Zeker verwachten wij en weten ook, en
weten zelf, dat er aan beide kanten veel fanatisme is verbonden,
voor de genezing van uw ziel en de genezing van uw lichaam.
Maar toch is Jezus Christus opgestaan uit de dood, en vertoont
dezelfde werken en dezelfde tekenen die Hij deed toen Hij hier
op aarde was.
35 En er zal nooit, er was nooit, en er zal nooit een tijd zijn
waarin de mens willekeurig kan doen wat hij wil. Jezus Christus
kon dat zelf niet doen. En er is geen mens op aarde, en zal er
nooit zijn, die boven het Leven van de Here Jezus Christus zal
leven, omdat Hij Gods volmaakte Zoon en volmaakte Offer was.
En Hij zei duidelijk dat Hij in zichzelf niets kon doen; keer op
keer, herhaaldelijk. Hij zei: “Ik doe niets van Mijzelf, en Ik kan
niets vanMijzelf doen, maarwat Ik de Vader zie doen, dat doet de
Zoon evenzo. Ik doe…Mijn Vader werkt, en Ik werk tot nu toe.
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Ik doe niets totdat Hij het Mij zegt, of Hij het Mij laat zien.” Hij
zei: “En Mijn oordeel is waar, want Ik ben het niet die het doet,
het is Mijn Vader. Ik enMijn Vader zijn Eén.” Zeker.
36 Toen Hij sprak, was het hetzelfde als God die sprak, omdat
God in Christus was, de wereld met zichzelf verzoenende. En
vanavond, als een mens waarlijk gezalfd is, door de Geest van
God, en het Woord predikt, is het hetzelfde als God die voortgaat
met Zijn eigen Woord.
37 Als een man een ziener is, of een profeet, en in staat is om
een persoon een of ander iets te vertellen, of iets dat hem kan
helpen, en als zij zien dat dat de waarheid is, dan is dat God die
op een neven manier spreekt. En als wat die man zegt niet van
toepassing, niet overeenkomt met de Bijbel, dan heeft de man
het mis. Maar als het overeenkomt met de Bijbel, dan is het Gods
Woord, tot het individu. Begrijpt u dat?

Jezus Christus zegene u, mijnmensen. Ik hou van u.
38 Wij weten niet op welke dag wij van deze wereld zullen
worden weggeroepen, ieder van ons. En dan, wanneer u gaat, of
als ik eerst ga, of u gaat, staat er één ding vast, dat we weten
dat het de mens is toegewezen eenmaal te sterven, en daarna het
oordeel. En wij moeten in Zijn tegenwoordigheid staan op die
dag. Ik moet voor u staan, u moet voor mij staan, en wij staan
allebei voor Christus.
39 En vanuit het diepst van mijn hart, zeg ik u vanuit mijn
hart, dat ik geloof dat Jezus Christus, dat Hij de Zoon van God
was, en dat Hij stierf en weer opstond, en terug in Geestvorm
keerde, en in de vorm van de Heilige Geest kwam, die vandaag
in de Gemeente leeft, en dezelfde dingen doet en uitvoert die Hij
deed toen Hij hier op aarde was, net zo. Ik geloof het met heel
mijn hart.
40 En niet alleen dat, als dit de laatste keer is dat ik ooit in mijn
leven getuig, is mijn getuigenis waar. Ik zeg het niet uit mezelf.
Als ik dat zou, zou ik het mis hebben. Ik zeg niets van mezelf,
slechts een zondaar gered door genade. Dat is alles.
41 Dezelfde God die blinde Bartimeüs genas, genas mij. Hij
geneest anderen. Ik genees niemand. Ik kan niemand genezen,
maar Hij geneest wel. Hij heeft genezen. En mensen door geloof
accepteren het, en worden genezen.
42 Nu, toen ik een kind was, verscheen dat Licht, en ik wist niet
wat het was. Het verscheen dezelfde ochtend dat ik door mijn
moeder ter wereld werd gebracht. O, ik weet dat wij vele dingen
hebben, maar ik heb het niet over andere dingen. Ik moet alleen
voor mijn eigen verantwoording afleggen. En dat—dat kwam de
kamer in.
43 Als een kleine jongen, een zondaar, ik—begon ik mensen te
vertellen over hoe ik dit zag, en de mensen geloofden het niet;
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zeker niet. En toen begonnen ze te zien hoe het dingen voorspelde
die zouden geschieden, en nooit één keer, ik ben zesenveertig
jaar oud, en het heeft nooit één keer in al die jaren in het minste
gefaald.
44 En u hebt vanavond een tijdschrift, met profetieën die reeds
zijn uitgeschreven, die, precies wat er zal komen te geschieden,
in drukvorm geschreven. Kijk maar en zie of het niet gebeurt.
Zie? Kijk maar of het gebeurt. Het zal gewoon letter voor letter
zijn zoals het er staat. Het heeft nog nooit gefaald. Wat is het? Ik
ben het niet, Hij is het.
45 En dan, op de rivier, toen ik voor het eerst werd gewijd
in de Baptistenkerk (drieëntwintigjarige jongen, of man), God
kwam neer die dag, toen ik vijfhonderd in de rivier doopte, en
verscheen in datzelfde Licht. De kranten hadden er artikelen
over. En toen later zeiden ze: “O, wel, het zou psychologie kunnen
zijn geweest.”
46 Toen het in de samenkomsten kwam, en mensen, sommige
mensen, zo dicht bij God, ofmisschienwas het dat niet,misschien
was het voor hen. Sommige mensen kunnen dingen zien en
sommigen zien dingen niet.
47 Niemand zag…Niemand in de…al de sterrenwachten
waar de grote Ster overheen ging…Hoeveel Christenen geloven
dat die wijzen eigenlijk een Ster volgden? Laat uw hand zien. De
geschiedenis vermeldt het nergens, er is geen andere plaats in de
Bijbel, nergens anders, maar de wijzen, het werd hun gegeven
om deze Ster te zien, en zij hielden de tijd bij door de sterren,
en het ging eroverheen, en hing over Jezus, toen Hij twee jaar
oud was.
48 Nu, kijk nogmaals, toen Paulus op weg was naar Damascus
om die mensen te arresteren, er flitste een groot Licht voor hem,
zo fel dat het zelfs zijn ogen verblindde. En de mannen die daar
stonden, de soldaten enzovoort om hem heen, zij konden geen
Licht zien. Zij wisten niets over het Licht, maar het was voor
Paulus zo echt dat het zijn ogen verblindde; en andere sterfelijke
mensen die daar stonden te kijken en hun ogen spanden, en
konden niets zien. Ziet u?

Daarom, op het podium, of waar het ook mag zijn, Jezus
Christus…Wie was dat Licht? Jezus Christus. “Wie is het die
ik vervolg, Heer?”
49 Hij zei: “Ik, Jezus; en het valt u zwaar tegen de prikkels te
slaan.” Ziet u?Hetwas Jezus in de vorm van eenLicht, dat zo echt
was voor Paulus dat het zijn ogen verblindde. Maar de mensen
die eromheen stonden konden het niet zien.
50 En menigmaal, avond aan avond, eerlijk gezegd, precies, nog
geen twee seconden geleden, keek ik precies naar hetzelfde. Dat
is juist. En het is nog geen meter verwijderd van waar ik nu
sta, datzelfde. Maar ziet u, het is in een andere dimensie. Zie?
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Het is een…Het—het is voor sommigen gegeven, en dan, en
God, in Zijn liefde en barmhartigheid, niet omwille van mij, een
arm onwaardig schepsel (Nee meneer.), maar omwille van de
Gemeente en de mensen, zodat u zonder excuus zult zijn op de
Dag des Oordeels.
51 De grote Amerikaanse Fotografen Associatie, nadat vele
kranten het hadden genomen, het hadden gefotografeerd, in
hun camera. Toen op een avond in Houston, Texas, stond God
toe dat Zijn foto van Zijn Zoon, in dezelfde vorm waarin
Paulus Hem zag, gefotografeerd werd. En lieten George J. Lacy
van de FBI-afdeling voor vingerafdrukken en documenten van
Californië naar Houston, Texas komen, om het naar het Shell-
gebouw te brengen, naar het laboratorium, en het dagenlang
te onderzoeken onder de ultralichtstralen enzovoort. En hij liep
naar buiten (een echte criticus van mij) en schudde mijn hand en
zei: “Broeder Branham, het Licht trof de lens. Het was er.” En zei:
“Het mechanische oog van deze camera neemt geen psychologie.
Het Licht was er.”
52 En als ik vanavond sterf, is mijn getuigenis waar: hetzelfde
Lam van God dat voor blinde Bartimeüs werd voorzien, wordt
voorzien voor alles wat u vanavond nodig hebt, als u slechts wilt
kijken en leven, mijn broeder. Kijk en leef.

Zullen we bidden?
53 Lieve God, die Jezus weer uit de doden heeft opgewekt, Hem
op de derde dag heeft opgewekt, want Uw profeet, David, zei dat
Hij geen deel zou hebben aan het verderf, evenmin zouUZijn ziel
in de hel laten, dus stond Hij op voordat Zijn lichaam verderving
onderging.
54 En Hij zei, toen Hij hier op aarde was: “Ik ben van God
gekomen.” Zeker, Hij was het grote Shekinah Licht, dat met de
kinderen in de woestijn was. En Hij zei: “Ik ga terug naar God,”
het grote Shekinah Licht, dat Paulus ontmoette op de weg naar
Damascus.
55 En hier bent U vandaag, door onfeilbare bewijzen, door
mechanische hulpmiddelen, door de Getuige van de Heilige
Geest, dat U Uw volk niet hebt verlaten, ’t is Uw volk dat U
heeft verlaten. We worden zo versuft en zintuiglijk gebonden, tot
we voor alle dingen op onze zintuigen rekenen.
56 En lieve Vader, moge elke man, vrouw, jongen of meisje
hier vanavond uit de zintuigen van deze aardgebonden toestand
stappen, daarginds naar Golgotha kijken, en weten dat Jezus, de
Zoon vanGod, dezelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd.
57 En Vader God, ik bid dat U Hem vanavond zult zenden,
de grote Shekinah. Moge Hij zo dichtbij komen in dit gebouw
dat die mensen het waar kunnen nemen dat dat het is wat
zich in het gebouw beweegt. Dat is de reden dat hun geesten
in beroering zijn geraakt, nu op dit moment, het is omdat
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Hij hier is. En moge Zijn almachtige tegenwoordigheid deze
arme, onwaardige persoon vanavond zalven, om te bewijzen aan
degene die misschien een beetje sceptisch is dat U hier bent
en vanavond dezelfde dingen doet met Uw Gemeente die U in
vroegere tijden deed met Uw Zoon, Christus Jezus; want Hij is
dezelfde gisteren, vandaag en voor immer.
58 Vergeef ons onze zonden, Here, en help ons om Uw dienaren
te zijn. Zegen deze mensen, maak dat ze nederig van hart zijn en
het Evangelie ontvangen. Want wij vragen het in Jezus’ Naam,
Uw geliefde Zoon. Amen.

[Een zuster spreekt in een andere tong en geeft dan een
uitlegging—Red.]

Halleluja.
Geloven alleen, geloven alleen,
Alle dingen zijn mogelijk, geloven alleen;
Geloven alleen, geloven alleen,
Alles is mogelijk, geloven…

59 Nu, geloof Hem nu met heel uw hart, kinderen. En onder de
interpretatie van zonde, wat “ongeloof” betekent. Er is maar één
zonde, dat is ongeloof. Alle andere…deze immorele daden zijn
slechts attributen van dat ene: ongeloof. “Hij die niet gelooft is
reeds veroordeeld.” Ziet u? Umoet geloven.
60 Nu, we gaan bidden voor enkele van de zieken. Ik geloof
dat ze zeiden dat ze de gebedskaarten hadden uitgedeeld. Ik
geloof dat ze gisteren honderd hadden uitgedeeld, in X, geloof
ik. Dus we beginnen…Zijn wij gisteravond niet vanaf honderd
begonnen? Was dat niet juist? We begonnen bij honderd en
gingen terug. Nietwaar? Of zoiets? Laten we dan vanavond bij
X nummer één beginnen en omhoog gaan, tot ongeveer…Wie
heeft gebedskaart nummer één?X nummer één?Nummer…

Zegen je hart, lieverd. Een klein meisje stak haar hand op.
God zegene dat kleine kind.

Oké, nummer één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht,
negen, tien. Laat die alstublieft eerst opstaan.

En als de pianiste, of de organiste (Pardon, zuster.), opnieuw
het akkoordwil spelen vanGeloven alleen, wilt u?
61 X nummer één tot—tot tien. Hoevelen, terwijl dezen op hun
plaats komen…Als u dus niet kunt opstaan, als uw nummer
wordt geroepen en u kunt niet opstaan, steek dan uw hand op. De
zaalwachters zullen u komen halen wanneer uw nummer wordt
geroepen. X één tot tien.
62 Nu, hoevelen die hier zijn, op dit moment, terwijl de Heilige
Geest hier is, ik…Geloven jullie dat dit de Heilige Geest is?
Zeker. Is er hier een zondaar vriend die hiermee zou zeggen:
“God, ik ben een zondaar en ik wil dat U mij nu gedenkt”? Ik—
ik, wij zullen u niet naar het altaar roepen. Altaardiensten zijn
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prima. Wij geloven erin. Maar de Bijbel zegt echter: “Zovelen als
er geloofden, werden aan deGemeente toegevoegd.”
63 Wilt u uw hand opsteken? Zeggen: “Gedenk mij, God.” God
zegene u, dame. God zegene u, meneer. God zegene u, meneer.
Dat is goed. God zegene u, dame. Dat is goed. God zegene u,
dame. Dat is fijn. God zegene u, broeder. God zegene u, en u,
en u. Dat is fijn.
64 In de balkons, daarboven, wil iemand zeggen: “God gedenk
mij. Ik—ik wil op een dag in vrede tot U komen.” God zegene u,
meneer. Dat is fijn. “Ik wil in gebed herinnerd worden, broeder
Branham. En ik—ik wil dat u voor mij bidt. Ik steek mijn hand
op naar God.” Nu meteen. Wilt u het doen? Nog iemand? Terwijl
we wachten, goed, wil nog iemand uw hand opsteken? Zeg:
“Herinner mij.” Iemand die zijn hand nog niet heeft opgestoken.
God zegene u, dame.Moge deHere dat toestaan. In orde.

Nu, laten we voor hen bidden.
65 Hemelse Vader, moge ieder die zojuist zijn hand opstak…
Iets trof hun hart. Ze weten dat ze zich in de goddelijke
tegenwoordigheid bevinden, hoewel ze het misschien niet
kunnen zien, zoals wij het nu zien, in deze grote Shekinah
Heerlijkheid. Maar zij, er is iets in hun menselijke ziel dat dat
aanvoelt. Zij weten dat er ergens Iets is. Zij weten niet precies
waar het is, maar ze weten dat Iets hen op een vreemde manier
heeft getroffen.
66 Laten we luisteren naar het Woord van God: er staat:
“Niemand kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem trekt.” Dus,
Here, mogen ze zich ervan bewust zijn dat ze niet, niet anders
is dan in de tegenwoordigheid van de Here Jezus te zitten. Zijn
Geest is hier. De grote Shekinah Heerlijkheid is nu in de tempel
vanavond.

En ik bid, Vader, dat U hen zult redden. Mogen zij het nu
in hun hart aanvaarden. Want wij vragen het in Zijn…Jezus’
Naam. Amen.
67 Goed, we hebben…Hoevelen waren dat er? Tien? Goed, nu,
tien tot vijftien, sta op. X tien tot vijftien, ga maar in de rij.
Nu, hebben we daar nog wat ruimte, broeders? Er is nog ruimte.
Wie heeft X elf? Laat uw hand zien. Kom naar voren, als u kunt.
Elf? Goed, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien,
achttien, negentien, twintig.
68 Het maakt niet uit hoevelen er opstaan, maar we willen
gewoon niet dat iedereen opstaat zodat u moet wachten. En we
moeten er ergens orde in hebben, want zo niet dan is er gewoon
een geschreeuw hier over het podium, en u kunt er helemaal geen
orde in krijgen.
69 Nu, langzaam, terwijl zij hun plaats innemen, laten we nu
zachtjes zingen. Houdt u van dat lied, Geloven alleen? Weet u,
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ik heb het in ongeveer twintig verschillende talen horen zingen
om mij naar het podium te roepen. En op een dag, als Jezus mij
meeneemt voordat Hij zichtbaar in een lichaam van vlees komt,
om Zijn Gemeente te ontvangen, en ik begraven moet worden,
en het mijn lot valt om in het stof van de aarde te gaan, als
een graankorrel, ik—ik heb het geregeld: dat ze dat gaan zingen
terwijl ze mij in het graf laten zakken. Als u over mij hoort, dat ik
weggegaan ben, stop dan even een paar minuten, en neurie dat
wat voor uzelf, en zeg: “In Glorie, hij gelooft nog steeds.” Dat doe
ik. Dat doe ik. Denkt u dat ik me daarvan bewust zal zijn? Zeker.
Zeker zal ik dat zijn.
70 Samuël, nadat hij een lange tijd dood was geweest, daar
stond hij; hij was ook nog steeds een profeet. Hij droeg zijn
profetenmantel. De oude heks die hem uit het paradijs had
geroepen, keek naar hem, zei: “Ik zie goden opstaan.” Hij had
niet alleen zijn profetenmantels aan, maar hij was nog steeds een
profeet. Hij vertelde hen wat er de volgende dag zou gebeuren, en
zo was het.
71 Zeker, wij sterven niet. Wij sterven aan elkaar, maar we
bevinden ons nog steeds in de tegenwoordigheid van God. Amen.
Jezus is niet dood. En Hij zei: “Omdat Ik leef, leeft u ook.” Dat
is in mijn hart, zit daar gewoon voor de eeuwigheid vast, en ik
geloof het. En ik weet dat Hij hier vanavond is. En ik weet dat
Hij alle dingen doet, en het goed doet.
72 Nu, vrienden, toen Billy mij vanavond kwam halen, zei hij,
onderweg hierheen, zei hij: “Papa,” zei, “je houdt de mensen een
beetje te laat vast.” En ik heb gemerkt dat ik nogal laat ben
geworden. Het spijt me. En wetende dat alles moet zijn zoals
het is; het is nu kwart over, ongeveer zeventien over volgens de
klok daar.
73 Ik wil graag dat u mij vanavond een plezier doet. Wilt u dat?
Nu, alleen maar ter wille van het Evangelie: als u maar even
voor eenmoment stil wilt zitten; niet heen en weer bewegen. Blijf
gewoon heel stil zitten. En misschien als u het niet gelooft, zit—
zit gewoon…ga niet…zit gewoon stil, zeg: “Wel, ik—ik zal tot
God bidden: ‘Als het waar is, om hetmij bekend temaken.’”
74 Nu, er zijn hier veel mensen die ziek zijn; misschien velen
die niet eens gebedskaarten hebben, maar Jezus Christus weet
alles over u. Gelooft u dat? Zeker. Hij kan u gezond maken. Heb
nu geloof. Hoevelen hebben geen gebedskaart en willen genezen
worden? Laat uw hand zien. Het maakt me niet uit waar u bent.
Zie. . Goed, dat is…
75 Nu, raak Hém gewoon aan, zoals de vrouw Hem aanraakte.
Zie? Raak Hem gewoon aan, zeg (Hij is de Hogepriester), “Nu,
Here, ik—ik reken niet op deze drie dimensies waarin ik leef; Ik
ga naar U toe, door geloof kom ik. Ik ga U nu vragen om mij
genadig te zijn, en mijn genezing toe te staan.” En Hij zal het
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doen. Hij is getrouw die beloofd heeft. Gelooft u dat niet? Dat is
Hij zeker.
76 Nu, wees gewoon heel stil en eerbiedig. En nu wil ik dit aan
demensen voorleggen, terwijl ze, denk ik, nog steeds een deel van
de gebedsrij daar opstellen. Ik wil dit aan de mensen meegeven:
als Jezus Christus ook uit de dood is opgestaan, dan zal Hij
gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde zijn. En nu, ik geloof,
als Christen, dat Hij dat is geweest, en het nu is, precies hetzelfde
als Hij het was in de dagen van weleer toen Hij hier in het vlees
was; alleen is Hij hier in Geest vorm, werkend door individuen
die Hij, door de voorkennis van God, voordat de wereld ooit
werd gevormd, wist Hij dat deze individuen op aarde zouden zijn.
Gelooft u dat? Dat is de Bijbel.
77 U bent niet iets omdat u ernaar verlangt iets te zijn; u bent
iets, u bent wat u bent door de wil van God. Zie? “God heeft
in de Gemeente gezet.” Zie? Zie? Geraak niet in het vlees, dat
zal nooit werken. Blijf waar God u plaatst. Zie? Het is door…
“Gaven en roepingen zijn zonder berouw.” Ze zijn voorkennis van
God. God doet niet…Hij heeft niet gewoonweg een ijzeren regel
ingesteld, dat u wel of niet zou komen; maar Zijn voorkennis liet
Hem in staat zijn om voor te bestemmen, door de voorkennis.
Predestinatie kijkt terug naar voorkennis, voorkennis kijkt naar
bestemming.
78 Maar Hij is hier, en Hij is hier vanavond. En als
Hij Zich vanavond levend bij u zal bewijzen in wonderen,
bovennatuurlijk, net zoals Hij dat hier op aarde deed, zou ieder
hier dan met heel uw hart in Hem geloven? Ja? Bid dan, en bid
voor mij.

Nu, u beseft wat een…dat ik hier sta. Zou iemand mijn
plaats willen innemen? Ik zou blij zijn als…om naar voren te
komen om voor de zieken te bidden. Zie?
79 Nu, het is een uitdaging. Het is een uitdaging voor u. En ik
zeg niet dat de Heilige Geest het zal doen. Ik weet het niet. Het
is aan Hem. Ik ben slechts Zijn dienstknecht.
80 Nu, is de gebedsrij klaar? Goed, wie? Is dit de eerste, of
is dít de eerste dame? Oké, heeft u, kijk? Goed, meneer. Kom
hier, dame.

Nu, als u gewoon uw volledige aandacht aan de Here Jezus
wilt geven. Sluit nu gewoon alle scepsis uit uw hart.
81 Mozes, de profeet, kreeg twee tekenen om te verrichten voor
de kinderen van Israël. Hij verrichtte ze één keer en heel Israël
volgde hem naar het beloofde land.
82 Als van Jezus vanavond bewezen kan worden dat Hij leeft,
en de enige manier…Er zou hier een man kunnen komen met
littekens in zijn handen; dat zou een huichelaar kunnen zijn. Zie?
Dat zou iets bedrieglijks kunnen zijn. De duivel zou zo kunnen



BLINDE BARTIMEÜS 13

verschijnen. Maar als Jezus verschijnt, zal Hij verschijnen op
dezelfde manier waarop Hij zei dat Hij zou verschijnen, niet iets
eraan tegengesteld. Dus, als Jezus hier vanavond zal verschijnen
en de dingen zal doen waarvan Hij zei dat Hij ze zou doen, geloof
dan in Hemmet heel uw hart.

Nu, ik veronderstel, de dame hier voor mij, ik veronderstel
datwij vreemden voor elkaar zijn, nietwaar, dame?Goed dan.
83 Nu, de dame die hier staat; gewoon, zij is de eerste persoon.
De reden dat ik haar breng, en haar hier heb, voor mezelf, is,
ten eerste, de zalving. U bent er zich van bewust dat iets hier is.
Nu, we gaan ons niet haasten. Neem uw tijd. En we zijn…Wees
eerbiedig.
84 En we zijn ons er nu van bewust dat er hier iets is. Laten we
nu eens kijken wat de Bijbel zei. De Bijbel zei: “Als twee of drie
in Mijn Naam vergaderd zijn, zal Ik in hun midden zijn. Ik zal in
hun midden zijn, altijd, immer, tot aan het einde van de wereld;
Ik zalmet hen zijn. En deze dingen die Ik doe, zult u ook doen.”
85 Nu, hier is een vrouw, net zoals het bij onze Heer was, die
bij de bron stond; ik ben een man, zij is een vrouw. Hij was een
Man; de vrouw, bij de bron, zij was een Samaritaanse dame. Nu,
ik ken deze vrouw niet, Hij kende die vrouw niet; maar Hij ging
met haar praten. En terwijl Hij—Hij met haar sprak, wel, kwam
Hij erachter waar haar probleem was. En Hij vertelde haar waar
haar probleemwas, en het—hetwond haar zo op, totdat ze de stad
in rende, en—en ze begon te zeggen: “Kom, zie een Man.” Dat is
waar. Is dat niet waar, als Christen-Bijbellezers? Johannes 4.
86 Nathanaël kwam bij Hem, en Hij stond er, en Hij vertelde
Nathanaël waar hij was, iets wat hij gedaan had voordat hij
kwam, en vertelde hem dat hij een gelovige was. Nathanaël zei:
“U bent de Zoon van God.” En vele, vele, vele, vele, ja, gewoon
door en door, gebeurde het.
87 Nu, als het Christus is, kan Hij hetzelfde doen, als ik mij
kan overgeven aan Zijn Geest. U zou uzelf kunnen overgeven
aan Zijn Geest en gaan juichen. Iemand anders zou zijn geest
kunnen overgeven en gaan prediken. Maar wanneer ik mijn geest
overgeef, breken er visioenen uit, omdat ik daarvoor geboren
ben. Zie?
88 Nu, als ik aan de gezegende Heilige Geest overgegeven kan
zijn, en Hij mij kan vertellen wat onze zuster, wat haar probleem
is, of waar ze hier voor is, of iets daarover, waarvan u weet dat
ik het niet weet…Hoe zou ik u kennen? We zijn, waarschijnlijk,
vele mijlen van elkaar geboren, en jaren van elkaar, en de eerste
keer in het leven datwe elkaar ooit hebben ontmoet. Als datwaar
is, steek dan uw hand op.
89 Zien demensen het nu? Ik weet helemaal niets over de vrouw.
God weet dat. Maar als Hij, door Zijn Heilige Geest, mij kan
laten weten…Wel, ze is hier voor een bepaald doel: misschien
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is ze ziek, misschien ook niet; misschien heeft ze problemen;
misschien staat ze daar voor iemand anders. Ikweet het niet. Zie?
Hij wel. Maar als Hij mij iets over haar zal vertellen, zult u dan
accepteren dat dat…Of stel dat Hij mij zou vertellen waarvoor
u hier bent, dan zult u het accepteren, als Hij, denkend, gelovend
en wetend dat Hij hier is om het u te geven. Is dat juist? Zal de
rest van het gehoor geloven dat Hij hetzelfde voor u zou doen? 
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