
GOD HOUDT ZIJN WOORD

…even een ogenblik staan voor gebed.
2 Geprezen Heer, het is met dankbare harten dat wij buigen
in Uw Tegenwoordigheid, om U te danken, want het geloof van
onze vaderen leeft nog steeds, ondanks kerker, vlam en zwaard.
Ondanks dit alles leeft het grote geloof dat aan onze voorvaderen
werd overgeleverd nog steeds in hun kinderen; en daar zijn wij zo
blij om. Wij zouden U nu willen vragen om ons vanavond op een
buitengewone manier te zegenen. Terwijl wij nederig wachten op
Uw zegeningen over ons, dragen wij onszelf en de dienst aan U
op, in de Naam van de Here Jezus. Amen.

U mag gaan zitten.
3 Ik ben even wat laat. Ik heb…De politie belde mij voor een
noodgeval in St. Louis.
4 Broeder Vayle, omdat hij wilde—om hem vanavond een tijdje
te laten spreken. Dan vertrek ik meteen na de dienst naar huis
ommijn vrouw en kinderen voor morgen op te halen, om ze terug
te brengen om de diensten te eindigen.
5 En nu, ongetwijfeld heeft onze dierbare, geliefde Broeder
Vayle net een geweldige boodschap gebracht. En nu, ik zou
niet willen proberen iets toe te voegen aan wat hij zei, maar
even voordat ik de gebedsrij oproep, zou ik graag even een
Schriftgedeelte willen lezen en een paar woorden commentaar
geven ten einde…Ik ben de afgelopen twee of drie uur
behoorlijk lastig gevallen, dus ik wil graag het gevoel van de
Geest opmijzelf krijgen voordatwemet de dienst beginnen.
6 Morgenavond, zo God wil, wil ik prediken over het
onderwerp De machtige Overwinnaar, sinds Hij het voorhangsel
in tweeën heeft gescheurd. Nu, ik beloofde om over Het
handschrift op de muur te spreken, maar ik ben een beetje
hees om te prediken, dus moet ik dat gewoon overslaan, denk
ik, op dit moment. En omdat het nogal een lang, vijfenveertig
minuten tot een uur, onderwerp is, als de Here zegent bij het
onderwijzen ervan.
7 Dus, ik ben niet erg verkouden, het is gewoon, ik dacht een
tijdje geleden, dit zijn acht diensten, acht opwekkingen sinds het
begin van het jaar, alsmaar door. Nauwelijks een dag zonder dat
het in een samenkomst is, aan het prediken, soms twee en drie
keer per dag. Dus, het maakt je stem een beetje zwak.
8 Na deze dienst heb ik, slechts een kleine dienst, een korte
tijd van rust. Paaszondag is mijn verjaardag. En, laten we eens
kijken, ik ben geboren in 1909; dat maakt me vijfentwintig,
of zoiets, op zondag. Dus, ik ben maar een jongen, in een oud
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huis, maar ik…Dit is de eerste keer sinds enige tijd dat het op
Paaszondag valt. En dus zal ik in mijn kleine tabernakel zijn in
Jeffersonville, mijn thuis, voor de zonsopgangsdienst met Pasen.
Dan onmiddellijk daarna een doopdienst, en dan de boodschap
en een genezingsdienst.
9 Broeder Neville, die vast al voorgesteld is, onze voorganger,
die hier vanavond in ons gehoor zit. Nu, dit is het soort
gemeenschap dat we in Jeffersonville hebben: Broeder Neville
is een Methodistenprediker, van Asbury College, en ik ben een
Baptist. Dus wij hebben echt een goede gemeenschap, nietwaar,
Broeder Neville? Dat is juist. Ik ben een Baptist die de Heilige
Geest heeft ontvangen. Broeder Neville is een Methodist die de
Heilige Geest heeft ontvangen. Dus dat maakt ons tot broeders,
en we hebben gemeenschap met elkaar, terwijl het Bloed van
Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle ongerechtigheid.
10 In de gezegende Bijbel vanavond, in het boek Lukas, lezen
wij een paar verzen, het 2e hoofdstuk, beginnend met het—het
25e vers. [Leeg gedeelte op de band—Red.]

…zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was
Simeon, …deze…was rechtvaardig en vroom, en hij
verwachtte de vertroosting van Israël; en de Heilige
Geest was op hem.
En het werd hem door de Heilige Geest geopenbaard,

dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des
Heren gezien had.
En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de

ouders het kind Jezus…brachten, om met Hem te doen
overeenkomstig de gewoonte der wet,
Nam ook hij het in zijn armen, en loofde God en zeide:
Nu laat…Here, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar

Uw woord,
want mijn ogen hebben uw heil gezien,
dat Gij bereid hebt voor…de volken:
Een licht tot…de heidenen, en heerlijkheid voor uw

volk Israël.
En Jozef en zijn moeder stonden verwonderd over

hetgeen van Hem gezegd werd.
En Simeon zegende hen, en zeide tot Maria, zijn

moeder: Zie, dit kind is gesteld ten val en opstanding
van…Israël, en tot een teken dat tegengesproken zal
worden.

11 Ik wil nu slechts een paar ogenblikken nemen, gewoon om
de Geest van de samenkomst op mijzelf te voelen, over dit
onderwerp:God houdt Zijn Woord.
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12 Er is één ding waarop we zeker kunnen rusten, namelijk dat
God elk vanZijnWoorden houdt. Hij waakt over ze, dag en nacht,
om ze uit te voeren. En elke belofte die Hij heeft gedaan is waar.
En dat geeft ons zo’n gezegende hoop, wanneer we weten dat wat
we uit het Woord lezen, God, de Algenoegzame, zal dat Woord
houden. Geen jota of tittel zal ontbreken. Wat een volmaakte
verzekerdheid, terwijl we lezenwaar anderenHemopZijnWoord
hebben genomen, en om te zien dat het er soms heel kritisch
uitziet, het lijkt er soms op dat het zal falen, maar het faalt
gewoon niet.
13 Ik denk nu aan de Hebreeuwse jongelingen, toen ze in het
vuur van de oven gingen. Het leek alsof God hen in de steek zou
laten, maar Hij kan niet falen.
14 En in onze Schrift, Simeon, een oude wijze in de tempel;
en die mannen hadden reputatie, en die reputaties waren het
respect van de natie: hoe dat een man, om het ambt te bekleden
dat Simeon bekleedde, onberispelijk bevonden moest worden,
en hij moest mentaal in orde bevonden worden. Hij moet alert
en geleerd bevonden worden, en in een volmaakte geestelijke
toestand, want de priester was onberispelijk. En deze oude man,
op ongeveer vijfentachtigjarige leeftijd, op een dag kwam de
Heilige Geest over hem, en openbaarde hem dat hij de dood niet
zou zien totdat hij de Christus van deHere zou hebben gezien.
15 Kunt u zich nu voorstellen hoe de mensen zijn getuigenis
namen? Een oude man die klaar was om te sterven, en toch zei
dat hij niet zou sterven totdat hij de Christus zou hebben gezien.
David keek uit naar de Christus. Elia keek uit naar Hem. Alle
profeten hebben naar Hem uitgekeken. De koningen, vorsten,
potentaten, en de grote mannen van Israël hebben allemaal
naar deze Messias uitgekeken. En het leek alsof Hij verder weg
was dan ooit. Ze dienden onder het Romeinse Rijk; hun natie
was verstrooid; de kerk was in een koude toestand. Maar nog,
ondanks dit alles had die oude man een getuigenis dat hij niet
zou sterven totdat hij de Christus van de Here zou zien. Kunt u
zich voorstellenwat zijnmedemensen gedachtmoesten hebben?
16 Ik kan ze gewoon horen zeggen: “De ouwe man is niet
meer bij zijn zinnen, of misschien faalt zijn geestesgesteldheid
omdat hij oud is. Dus we zullen hem niet van de gemeenschap
excommuniceren, maar we zullen hem gewoon zijn zegje laten
doen, wantwij weten dat het niet de tijd is voor deMessias.”
17 Maar God heeft altijd een overblijfsel gehad die op Zijn
beloften wachtten. En God zij dank dat Hij ze vanavond nog
steeds heeft, die op Zijn beloften wachten, en op dezelfde
verzekerdheid rusten, want het is geopenbaard door de
Heilige Geest.
18 En zoals bij Simeon, de tempel in en uit; en de andere jonge
priesters zeiden: “Wel, ik denk dat de ouwe man op het punt
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staat om gek te worden.” Maar toch wist hij waar hij het over
had, omdat hij wist Wie het had geopenbaard, en God kan niets
verkeerds vertellen. Hij houdt ZijnWoord.
19 Dus, in die tijd was er geen radio, of televisie, nieuws
pers. Dus de enige manier die ze hadden om de boodschap
te brengen was gewoon van lip tot oor. Maar ginds in Judea
was Christus geboren. Na acht dagen was het de gewoonte
dat zij de mannelijke kinderen naar de tempel zouden brengen
voor besnijdenis; en ook een offer voor de reiniging van de
moeder, voor haar reiniging. Het offer was ofwel een lam of twee
kleine tortelduifjes. Nu, het lam was voor de rijke mensen. De
tortelduiven waren het offer van de armemensen.
20 En het geschiedde, laten we zeggen, op een ochtend, op
maandagochtend. O, het was druk rond de tempel. En elke dag
stond er een rij vrouwen, allemaal in een rij met hun kleine
baby’s. Want Israël telde ongeveer twee miljoen in die tijd, dus
u kunt zich voorstellen hoeveel kinderen er tijdens één dag
en nacht geboren werden. Dus op de achtste dag moesten ze
in deze rij staan voor reiniging en voor besnijdenis voor wat
mannelijk was.
21 En laten we nu nemen, want we moeten opschieten, en ons
voorstellen dat het maandagochtend is. En oude Simeon, ons
karakter vanavond, iets vertelde hem om even een poosje te
gaan zitten.
22 O,weet u, wij gaan zo snel, soms zoudenwe even een ogenblik
moeten gaan zitten. We hollen en zeggen een klein gebedje voor
mij, mama, papa en de kinderen; springen weer vlug op, en we
blijven er niet lang genoeg voor God om tegen ons terug te
spreken. Wij doen al het spreken, en we geven God geen kans
om te spreken.
23 Maar Simeon wachtte gewoon; ging in een van de
priestervertrekken zitten, sloot de deuren en sloot zich op. En
ineens kan ik hem zijn hand in de—de kleine houder zien steken
en de Schrift oppakken.
24 Weet u, de Heilige Geest voedt zich met het Woord. Jezus zei:
“Demens zal niet leven van brood alleen,maar van elkWoord dat
de mond van God uitgaat.” Dat is wat er aan de hand is, één van
de dingen vandaag, die de gemeente in haar bloedarme toestand
doet verkeren, is omdat ze de tijd niet neemt om zich met het
Woord te voeden. De gemeente heeft honger.
25 Als ik een dokter was, en een grote, stevige man zou naar me
toe komen, en zeggen: “Meneer, ik ben ziek.”

Ik zou zeggen: “Wat zijn uw symptomen?”

Hij zou zeggen: “Ik ben zo zwak, ik kan nauwelijks mijn
handen opheffen.”
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Wel, ik zou zeggen…hem een paar vragen stellen over
lichamelijke condities.

“Ja, dat is in orde.”

En ik zou zeggen: “Wel,meneer, heeft u regelmatig gegeten?”

“O,” zou hij zeggen, “ik heb eergisteren een halve cracker
gegeten.”

Wel, ik zou zeggen: “U hebt gewoon honger. U hebt kracht
nodig, en u moet eten.”
26 Dat is wat er aan de hand is met de gemeente: gewoon een
Schriftplaats, één klein versje, op zondagmorgen gelezen. We
zouden elke minuut die we over hebben ons hoofd in Zijn Woord
moeten hebben! En nemen, vaak, en iets anders opzijleggen om
dat Woord te lezen. “De mens zal niet leven van brood alleen,
maar van elkWoord dat uitgaat van demond vanGod.”
27 En hij pakte de boekrol, misschien het geschrift van Jesaja,
en hij begon ongeveer bij 9:6. En ik kan hem zien als hij begint
te lezen. En er staat zoiets als dit: “Een Kind is ons geboren, een
Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouders,
en men noemt hem Raadsman, Vredevorst, de Machtige God en
de Eeuwige Vader.”
28 En ik zie de profeet toen hij, of de priester, toen hij zei: “O,
ik vraag me af over Wie Hij het zou kunnen hebben.” Onthoud,
Simeon heeft de belofte.
29 En rond die tijd in het gebouw, kwam de Messias het gebouw
binnen. Als God aan Simeon een belofte deed, moet God die
belofte aan Simeon houden.
30 En ze gaan in de rij. En ik zie, terwijl ze in de rij gaan, dat
er, o, dames met hun kleine baby’s zijn, de rijke dames; de kleine
mannelijke baby’s met fijne blauw handwerk, kleine slofjes en
kleine mutsjes; en de kleine meisjes in hun roze. En ze hadden
kleine witte wollige lammetjes om te offeren. En ze waren met
elkaar aan het kletsen zoals alleen dames dat kunnen.
31 En helemaal achteraan de rij zie ik een vreemd tafereel: een
jong meisje, niet ouder dan zo’n achttien jaar, dat met een kleine
Baby in haar armen staat. En Hij draagt geen kleine blauwe
slofjes. Hij is in windsels gewikkeld.
32 Nu, als ik begrijp wat windseldoek is, is dat wat ze op de
rug van een juk van een os deden als ze met hem aan het ploegen
waren. En Hij had geen kleren toen Hij werd geboren. En wie zijn
wij dan? Maar de Koning der Heerlijkheid moest in zo’n toestand
komen: niet in een fijne ziekenhuiskamer, maar in een stal; en
geen kleren omHem aan te kleden. En dan klagenwij.
33 En hier was Hij met het windsel. Niet alleen dat, maar ik kan
de rijke vrouwen zien zeggen: “Zeg, sta niet naast dat meisje.
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Heb niets met haar te maken, want die baby is buitenechtelijk
geboren. Het is een buitenechtelijk kind.”
34 Ongeveer hetzelfde als wat ze vandaag over een echte
Christen zeggen, die hun door mensen gemaakte religie niet
tolereert. Ze zeggen dat ze buiten het heilige huwelijk zijn
geboren. Maar Maria wist van Wie die Baby was; zij wist wat
de reden van die geboorte was.
35 En elke wedergeboren zoon en dochter van God, al krijgt u
misschien slechte namen, zoals fanatiekeling of heilige roller of
iets dergelijks, maar als u werkelijk geboren bent uit de Geest
van God maakt het niet uit wat de rest van de wereld denkt. Ze
zeggenmisschien dat u niet intelligent bent of zoiets.
36 Maar Maria wist van Wie die Baby was, dus luisterde ze
gewoon niet naar hen. Laat ze zeggen wat ze willen. Ze streelde
Hemmet haar vinger op dewang als hij met Zijn kleine tandeloze
mondje grijnsde. Hij ismisschien niet gekleed zoals de anderen.

Maar, o God, ik zou graag Zijn plaats innemen.
37 En daar was Hij. Ziet u, de ware Geest van God werd nooit
door deze wereld verwelkomd, en dat zal het ook nooit. Er wordt
altijd een beetje op neergekeken, alsof het een beetje schimmig
is of zo.
38 Wel, als de Messias in de tempel was, en Simeon de belofte
had, dan is de Heilige Geest verplicht om Simeon naar de belofte
te brengen. Gezegend zij Zijn Naam! En hij, ineens, terwijl hij
in de Schrift aan het lezen was, kan ik de Heilige Geest horen
zeggen: “Simeon, leg uw Bijbel een paar ogenblikken opzij en
volg Mij: er is een samenkomst aan de gang; Ik wil dat u erbij
bent; het is misschien niet uw denominatie, maar er is iets
gaande; Ik ga u Iets laten zien.”
39 Dus, mannen van God worden geleid door de Geest van
God. God leidt Zijn kinderen door Zijn Geest. En wanneer God
een belofte doet van een gave, spreekt God daarover tot Zijn
kinderen, want de—de gave is aan deGemeente, en Christus werd
gezonden tot de Gemeente.
40 En Simeon had de belofte. En de Heilige Geest…Merk op,
hier kwam hij aan, hij wist niet precies waar hij heen ging,
maar hij was gewoon op weg. Dat is de manier waarop echte
Christenen worden geleid. Als God zei om iets te doen, ga het
dan doen.
41 In het zuiden was er eens een—een oude kleurling die echt
van de Here hield, en hij geloofde heel het Woord. En zijn baas
zei een keer tegen hem, hij zei: “Wat zou er gebeuren als God
iets zou zeggen over…” of hij zei: “Wat—Waarom draag je die
Bijbel?” eerst.

Hij zei: “Baas, ik geloof het.”
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Zei: “Je kunt niet lezen;” zei, “wel, waarom draag je
Hem dan?”

Hij zei: “Ik draag Hem want ik geloof het van kaft tot kaft.”
En hij zei: “Ik geloof ook de buitenkant,” zei, “want er staat
‘Heilige Bijbel’ op, zo is mij verteld. En ik weet dat het niet kan
falen, want het is Gods Belofte.”

Hij zei: “Geloof je dat Hij al die beloften nakomt?”
Hij zei: “Dat geloof ik zeker!”
Hij zei: “Wat als God u zou vertellen om door die stenenmuur

te springen? Wat zou u doen?”
Hij zei: “Ik zou springen.”
Hij zei: “Hoe zou u erdoorheen kunnen komen als er geen

gat in zit?”
Hij zei: “Als God mij vertelde te springen, zou Hij daar een

gat in hebben als ik daar aankwam.” Dat is juist. God houdt
Zijn belofte!
42 Simeon ging eruit, keek om zich heen door het gebouw. Hij
wist niet precies waar hij heen moest, maar hij was op weg. Als
God de belofte deed, is het aan God om de belofte te houden.
Als God u genezing beloofde, maakt het niet uit hoe u zich voelt,
blijf gewoon doorgaan. Hij zal het hebben, precies op tijd. Hij
deed dat voor de Hebreeuwse kinderen. Dat doet Hij voor al Zijn
beloften.
43 Hier kwam hij, liep door het gebouw, wist niet waar
hij naartoe ging. Plotseling zag hij die lange rij vrouwen,
en dat kleine verlegen, blozende meisje dat daar stond
met de echtgenoot van middelbare leeftijd met vier andere
kinderen; keek naar haar terwijl zij deze Baby vasthield, kleine,
omwikkeld, de doeken om Hem heen; en de Heilige Geest zei:
“Ga daarnaartoe, Simeon.”
44 Hij twijfelde niet aan de Heer. Hij begon gewoon te lopen.
Waarom? Een ander zou hebben getwijfeld, maar bedenk: voor
die tijd had hij met de Heilige Geest gesproken; en de Heilige
Geest was op hem; enwanneer deHeiligeGeest op eenman komt,
stelt hij geen vragen meer, hij gaat gewoon en doet wat de Geest
zegt te doen. Want hij kende de Schrift, dat het tijd was dat het
vervuld moest worden; hij was dus Schriftuurlijk, en hij had in
elk opzicht gelijk.
45 En hij gaat langs de rij totdat hij bij dit erbarmelijke gezicht
komt. Kunt u zich voorstellen? De Schepper in het gebouw dat
Hij had gemaakt, en zelfs niet genoeg kleren om er fatsoenlijk uit
te zien; zemoesten de doeken van de nek van een os nemen.
46 En Simeon kwam langs. Zodra hij in het gezicht van deze
Baby keek, nam hij de kleine Man uit de armen van de kleine
moeder, en met tranen die over zijn witte baard liepen, tilde hij
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Hem op, en hij zei: “Heer, laat nu Uw dienstknecht in vrede
vertrekken, het is nu in orde: want mijn ogen hebben Uw Heil
gezien.”
47 Wat was het? Waar al de anderen om lachten, waar al de
anderen de spot mee dreven, Simeon herkende het door de
Heilige Geest dat het Gods Belofte was. U hoeft niet blind te zijn
omdat te zien, of om tewetenwaar ik het over heb.Wat dewereld
dwaas noemt, is Gods Plan van Redding om de Gemeente naar
de Glorie te nemen.
48 “Laat Uw dienstknecht gaan in vrede: want mijn ogen
hebben Uw Heil gezien.” En Hij zei tegen Maria, hij zei: “Dit
Kindwerd gezonden (tot u, om uw eigen hart te doorboren) opdat
de gedachten van veel bekend zouden worden, gemanifesteerd
worden.”
49 En merk op, voor u, mijn Joodse vrienden, en ik heb er één
die ik vandaag net heb ontmoet, die hier op de eerste rij zit of
net achter Broeder Kidd, Russische Jood, mijn hart gaat uit naar
Israël, want het zal niet lang meer duren: hun dag bloeit. De zon
komt op. De oude zespuntige Davidsster hangt vanavond boven
Jeruzalem, de oudste vlag ter wereld; en de eerste keer dat ze
een natie zijn in vijfentwintighonderd jaar. De vijgenboom is
aan het uitspruiten. Het is afgelopen met de heidenen. Ahum.
Bijna voorbij.
50 O, wat zou ik graag tot middernacht daarop willen blijven.
De dag dat ze een natie werden, hetzelfde uur dat ze een natie
werden, zonder het te weten, was de Engel des Heren daarginds
en betuigde deze bediening aan mij, op precies hetzelfde uur,
zonder het te weten.
51 Ik was onlangs in Kaïro, op weg ernaartoe. Joden zoeken
tekenen. Zij zeiden: “Als Dit de Messias is, laat mij Hem dan
het teken van Zijn opstanding zien doen. Dan zullen wij het
geloven.”
52 Maar de Heilige Geest zei: “Niet nu.” Dus ik draaide me om,
en ging terug naar de Heuvel van Mars, en toen verder naar het
Vaticaan toe. O, we zijn aan het einde.
53 En merk op wat er gebeurde. Hij zei: “Dit is het Teken. Dit
Kind werd gezonden voor de val en de wederopstanding van
Israël; de val en de wederopstanding. En over dit Teken zal
kwaad gesprokenworden. Er zal Kwaad over dit teken gesproken
worden.”
54 Merk op. O, de rest van henwaren aan het kletsen, en: “Hallo,
dr. dubbele-L.D. Jones.Wilt u bij ons kip komen eten?” “O, Rabbi
Levinski, hoe gaat het met u?”
55 Maar helemaal achter in de hoek, aan de andere kant van de
tempel, zat een oude blinde profetes; ze was vierentachtig jaar
oud. En ze was een profetes. En zij bleef in de tempel en bad.
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Op datzelfde moment kwam de Heilige Geest over haar; en hier
kwam zij, blind, baande zich een weg door de mensen die een
goed gezichtsvermogen hadden, maar werd geleid door de Geest.
Liep tussen de bli-…de…al de goed aangeklede mensen, en
degenen met een goed gezichtsvermogen, en liep daar doorheen.
Zij kon meer zien dan zij konden zien, want zij werd geleid door
de Geest. Zij manoeuvreerde door het gebouw tot zij bij het Kind
kwam en daar loofde zij God voor Hem.
56 Vriend, diezelfde Heilige Geest is hier vanavond. Er zijn geen
twee Heilige Geesten, er is er maar Eén. En u hebt in de Bijbel
gelezen waar dat Jezus Christus Dezelfde is gisteren, vandaag
en voor immer. De belofte is voor u en voor uw kinderen. U hebt
Hem geloofd voor Goddelijke genezing.
57 En diezelfde Heilige Geest waarop u al die jaren hebt
vertrouwd, heeft u door het land geleid, door de sneeuwbanken,
door de mist heen, om de bochten, door de straten, totdat we
uiteindelijk vanavond in de Tegenwoordigheid zijn gekomen van
dezelfde Heilige Geest die hier vanavond de beloften deed, om
alles te vervullenwatHij beloofde, omdatGodZijn belofte houdt,
hoe het ook zij. Hij zal een werk doen. Hij zal een teken tonen. Hij
is Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Gelooft u het?
58 O, ik wou dat we nog even wat meer tijd hadden, maar dat
hebbenwe niet. Latenwe onze hoofden even een ogenblik buigen
voor gebed. Hoevelen hier vanavond geloven dat u Goddelijk
bent geleid naar de aula in deze school, dat dezelfde Heilige
Geest u hierheen heeft geleid? Dat is goed. Ik vraag mij af
of er hier vanavond enigen zijn die zich niet zo goed voelen
in uw ziel? U hebt het gevoel dat als Jezus vanavond zou
verschijnen, dat u zich een beetje onwaardig zou voelen om in
Zijn Tegenwoordigheid te staan; en u zou willen dat Hij u nu zou
gedenken en u uw zonden zou vergeven. Zou u uw handen willen
opsteken? Omy, onmogelijk om ze te tellen.
59 Zondaarvriend, ik vraag me vanavond af, al bent u een
zondaar, nooit enige bekentenis hebt afgelegd, maar u gelooft
werkelijk, voordat u Hem één ding hebt zien doen, gelooft u dat
de Heilige Geest u vanavond hiernaartoe heeft geleid. Zou u uw
handen willen opsteken voor genade? God zegene u. God zegene
u, u, u, u. God zegene u, dame. U, dame. U. Dat is goed.

Boven in de balkons aan de rechterkant? O, God zegene u
daar. Dat is goed. Acht, tien.

Helemaal boven op het tweede balkon. Steek uw hand op en
zeg…Ja, God zegene u, dame. God zegene u, hier achteraan. Dat
is goed.

Balkons aan de achterzijde, wilt u uw handen opsteken? God
zegene u, meneer. God zegene u. Zegene u daarboven, helemaal
bovenaan, met de rode trui, ja, zegene u. Balkons…
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Het tweede balkon links van mij, God zegene u helemaal
daarboven. God ziet uw hand.

Het onderste balkon aan de linkerkant, steek uwhand op.
60 “God wees mij genadig”, zeg het terwijl u uw hand opsteekt,
“ik geloof. Ik geloof dat de Heilige Geest mij leidde.” God zegene
u, meneer. Dat heeft misschien veel moed gekost om dat te doen,
meneer, maar het is het allerbeste wat u ooit deed.
61 De verdiepingen links van mij, wilt u uw hand opsteken naar
Christus? Zeg gewoon: “Here God, wees mij genadig; ik geloof
dat ik hier vanavond goddelijk naartoe werd geleid, door de
Heilige Geest.” God zegene u. Verdieping aan de rechterkant?
God zegene u. Dat is goed.
62 Nu, voordat we een altaaroproep doen, laten we de gebedsrij
roepen. Maar laten we eerst bidden dat God deze mensen zal
zegenen.
63 Hoevelen zouden graag een wat nauwere gemeenschap met
Hem willen hebben, zodat u zou kunnen voelen dat de Geest u
leidt zoals Hij dat deed met Simeon, en dat Hij u uiteindelijk
aan Zijn boezem zal brengen? Zou u uw hand willen opsteken? O,
gewoon…Ik denk dat er tweeduizend zijn, of meer, drieduizend.
Latenwe bidden. VraagHemnu gewoon op uw eigenmanier.
64 Here God, U bent onze God. En we zijn zo blij dat U de enige
ware en levende God bent.
65 Er zijn vele goden op de aarde vandaag. Sommigen zijn de
god van het genot, sommigen zijn de god van het vlees. Ze maken
van bijna elk werelds genot een god. En er zijn valse goden,
maar zij spreken niet, noch kunnen ze spreken. Zij kunnen niet
denken. Zij kunnen niet antwoorden. Zij kunnen slechts worden
aanbeden door degenen die wandelen in onwetendheid over de
ware en levende God.
66 Wij zijn vanavond bevoorrecht, wij die van dood in het Leven
zijn overgegaan, te weten dat onze God leeft. En Hij is niet doof,
noch is Hij stom. Zijn hand is niet te kort, maar Hij kan naar
beneden reiken en ons elke kleine zegen geven die wij zouden
verlangen; want Hij houdt Zijn belofte. Hij is een God die kan
spreken, en een God die kan antwoorden, en een God die Zijn
Woord houdt.
67 Nuwillen wij vanavond vragen, dierbare God, dat U degenen
wilt zegenen die hun handen opstaken als zondaars. Sommigen
zijn misschien…O, ik zou niet weten, Vader, hoe te zeggen
hoevelen, want ikweet het niet, maarUkent eenieder van hen.
68 En misschien is dit de eerste keer dat ze ooit in een van de
samenkomsten zijn geweest, maar ze zijn op dit moment door het
Woord overtuigd dat deHeiligeGeest hen leidde. Red hen,Here.
69 En ik bid voor degenen die zo vervuld willen worden met
Uw Liefde dat ze de leiding van de Heilige Geest niet zullen
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missen, wanneer Hij hen trekt. Want de dagen zijn donker, en
de mensen rennen op en neer om het Woord van God te horen,
zoals de profeet zei dat ze zouden doen en zouden falen om het
te horen. We zijn zo dankbaar dat er nog steeds een kleine spleet
is in de voorraadschuur van God.
70 En wij bidden nu dat U Uzelf zult manifesteren in de kracht
van Uw opstanding, in de tegenwoordigheid van Uw Gemeente.
Heilig mijn hart, mijn ziel en mijn Geest. En heilig het hart, de
ziel en de geest van dit gehoor, zodat wij samen mogen genieten
van de gemeenschap van de gezegende Here Jezus. En mogen
wij dan, met sterke armen van geloof, Hem omhelzen, en ons
voorbereiden op Zijn komst. En zoals Simeon in de tempel die
zei: “Here, laat Uw dienstknecht nu in vrede gaan want wij
hebben het teken van Zijn opstanding gezien, en wij verlangen
ernaar om Hem te zien komen.” Sta het toe, Here, want wij
vragen het in de Naam van Jezus, Uw liefhebbende Zoon. Amen.
[Leeg gedeelte op de band—Red.]
71 Onthoud nu, dit wordt opgenomen. Er is geen medicament
dat zegt dat het uw lichaam geneest. Een medicament houdt
de plaats schoon terwijl God geneest. Een dokter kan een—
een verstopping verwijderen, maar wat met het gat dat hij in
je maakte om het eruit te halen? Wie geneest dat? Genezen is
het ontwikkelen van cellen. En neem mij op mijn woord: er is
geen genezende kracht in de duivel. En een prediker die dat zou
zeggen, het toont dat hij de Bijbel of zijn God niet kent. Jezus zei:
“Satan kan Satan niet uitwerpen.” Psalmen 103:3 zegt: “Ik ben
de Here die al uw ziekten geneest.” Is dat juist?
72 Satan kan niet genezen. Als Satan kan genezen, kan hij
scheppen, en dan is hij een schepper, dan is hij een god.
Als hij een schepper is, kan hij voor zichzelf een koninkrijk
maken, wat mensen voor zichzelf maken. Niet om van mening te
verschillen, maar ik verschil zeker van mening met dr. DeHaan,
een geweldige leraar, ook over het slangenzaad. Die denkt dat…
Of Josephus ook, die zei dat de zonen van God zichzelf in het
vlees drukten. Misschien kunnen we daarop ingaan voordat we
vertrekken. Zoiets bestond niet. Als Satan dat kan, dan is hij een
schepper. Als hij een schepper is, dan is hij een god; dan kan
hij zich een aarde maken, zich een een universum maken, zich
een volk maken, heeft niets te maken met dat van God. Maar
hij moet verdraaien wat God heeft geschapen. En gerechtigheid
is…Ongerechtigheid is gerechtigheid die verdraaid is.
73 Billy, heb je al degenen die ik in de gebedsrij riep? Leo, let nu
op hen daar achter.

Hoevelen hebben geen gebedskaart, steek uw hand op, en
willen datGod u geneest? [Leeg gedeelte op de band—Red.]
74 Goede vriend, Broeder en Zuster Kidd die hier zitten, hier op
de eerste rij. En ook deze kleine Joodse broeder hier, Joseph, met
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wie ik vanmorgen was. En Broeder Neville en Broeder en Zuster
Wood die hier achter zitten, ongeveer halverwege.
75 Broeder Wood was een Jehova Getuige. Ze hadden een
kreupele jongen, met opgetrokken benen, polio. En in de
samenkomst sprak de Heilige Geest terug, verder weg dan de
lengte van dit gebouw. Zei: “De man die daar achterin zit…” en
vertelde hem wie ze waren en alles erover. De jongen is genezen.
Hij weet nu zelfs niet in welk been hij kreupel was. Is dat juist,
Broeder en Zuster Wood? Steek uw handen op als dat juist is.
Daar hebt u het.

We hebben gewoon een aantal geweldige getuigenissen voor
de Here.Wij hebben alleen geen tijd om het te doen.

Goed nu, wees gewoon heel eerbiedig. Bid nu. Nu, de
volgende paar ogenblikken…[Leeg gedeelte op de band—Red.]
76 …Jood, en eerst een ongelovige, en werd dan lieflijk tot de
Here bekeerd. Gelooft u dat dat de waarheid is? Gelooft u dat
Jezus deMessias is? Zeker wel. Amen. God zegene u.
77 Dit is misschien uw eerste keer. Dit is waar ik op een dag mee
naar uw volk hoop te gaan, in Israël.
78 Want u zegt: “Broeder Branham, u schijnt zo zeker van uzelf
te zijn.” Dat ben ik omdat ik weet dat Hij hier is, en Hij deed de
belofte, niet ik. Het is niet aan mij om mijn belofte te houden;
het is aan Hem om Zijn belofte te houden. Stel Hem gewoon op
de proef.
79 Nu, als de Here Jezus hetzelfde zal verrichten en doen als
wat Hij deed in Johannes het vierde hoofdstuk, tussen Man en
vrouw, zullen jullie dan allemaal gelukkig zijn enweten dat Jezus
is opgestaan uit de dood, en Hij vanavond in de gemeente van de
heidenen is, en geeft Zijn tekenen en wonderen, net voordat Hij
het afsluit voor de heidenen, wilt u het geloven? [Leeg gedeelte
op de band—Red.]
80 …Niet uit deze staat, noch uit deze plaats; ze komt uit een
andere stad, en ze komt uit Kentucky. En de stad waar u vandaan
komt, is een stad genaamd Brooksville, Kentucky. Uw voornaam
is Ella. Uw achternaam is Todd. U bent hier omdat u aan een
nerveuze toestand lijdt, en u hebt een hartprobleem, en u hebt
hoge bloeddruk; want ik zie de dokter iets om uw arm heen doen.
Niet alleen dat, maar ik zie u met een jongen, en u probeert
hem door het huis te leiden. De jongen is uw zoon, en hij heeft
een psychiatrische aandoening. Dat is ZO SPREEKT DE HERE
GOD. [Leeg gedeelte op de band—Red.]…hier iets is dat u kent.
Gelooft u dat Hij u uw verzoek heeft gegeven? Met heel uw hart?
Ga dan en ontvang het. U kunt alles hebben waar u om vraagt,
als umaar gaat en gelooft. [Leeg gedeelte op de band—Red.]
81 Hoe maakt u het, meneer? Wij zijn vreemden voor elkaar,
neem ik aan. Als dat zo is, zullen wij gewoon onze handen
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opsteken? Nu, hier is een geval zoals toen Filippus op zoek ging
en Nathanael vond. Het is een man. Als de Here God mij zal
zeggen wat uw probleem is, of zoiets dergelijks, zult u geloven
en het accepteren?
82 Uw grootste probleem, meneer, is een nerveuze toestand. Die
nerveuze toestand heeft uw maag helemaal in de war gebracht.
En u heeft ook een probleem in uw rug, en in uw hoofd. Dat
is waar. [Leeg gedeelte op de band—Red.] U komt uit een stad
die Hamilton heet, Ohio. U bent meneer Parker. Dat is juist. Uw
voornaam is Harding; meneer Harding Parker. Keer terug naar
huis. Jezus Christus heeft u genezen.

Wees nu gezond, in de Naam van deHere Jezus.
83 Wij zijn vreemden voor elkaar. De Here God kent ons beiden,
in Wiens Tegenwoordigheid wij nu staan. Als de Here God aan
mij bekend zal maken de reden waarom u hier bent, wilt u Hem
dan geloven?
84 Als eerste, u heeft een nerveuze aandoening, en het is…u
hebt een—een gezwel in de nek. Bovendien…Ziet u, ik kon het
niet zien. Het is onder uw rok. Wel, zodat u zou weten dat ik de
dienstknecht van de Here ben; u heeft ook een hartkwaal. Dat
is waar. En u bent geïnteresseerd in iemand anders voor wie u
bidt, en dat is uw zoon. En die zoon, u weet niet wat er met hem
aan de hand is, en de dokter weet het ook niet. Maar hij wordt af
en toe heel ziek, heel erg ziek. De dokters willen zijn amandelen
eruit halen, maar daar bent u een beetje sceptisch over, want het
is eigenlijk een zenuwkramp die het veroorzaakt. Vrees niet, hij
komt er wel overheen. Ga.

En in deNaamvan deHere Jezus,mogeHij het u toestaan.
85 Wij zijn vreemden voor elkaar. De Here God kent u zeker.
U komt ook niet uit deze streek. U bent een Kentuckian. En u
hebt last van uw maag. U hebt ook hartklachten. En u hebt last
van uw schildklier, zoals kleine tumoren in de keel. Gelooft u het
Woord van de Here? Gelooft u dat u in Zijn Tegenwoordigheid
staat? Neem Hem dan aan als uw Genezer, en ga op weg en wees
genezen, in de Naam van de Here Jezus.
86 Wij zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet. U bent ook niet
van deze streek. U komt uit Michigan. En u bent hier niet voor
uzelf. U bent hier voor iemand anders, en dat is een man. Het
is uw neef, en hij is in Michigan. En hij heeft net een operatie
gehad; en een operatie vanwege een bloedprop. En de dokters
opereerden aan de bloedprop, en het heeft hem bijna hulpeloos
gemaakt, en u wilt dat ik voor hem bid. Dat is ZO SPREEKT DE
HERE. Twijfel er niet aan, hij zal eruit komen. Geloof met heel
uw hart.
87 Kom. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Ik ben een
vreemdeling voor u. God kent u wel, ik niet. U lijdt aan
een nerveuze toestand. Die nerveuze toestand komt door een
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vrouwelijke klier die aangestoken is. Dat is precies de waarheid.
Opdat u mag weten dat ik de dienstknecht van de Here ben en
dat het nietmij is die spreekt, alhoewel het niet…mijn stem is: U
hebt ook een zoon waar u zich zorgen over maakt. Die zoon heeft
een operatie gehad. Dat was op het tepelvormige uitsteeksel van
het slaapbeen. En ze zijn klaar om opnieuw te opereren. Leg die
zakdoek op hem en twijfel niet, en hij zal genezen.

Gelooft u? Heb geloof in God. Twijfel gewoon niet. Indien gij
kunt geloven.
88 Wat denkt u, die hier op de stoel zit? De man, die daar naar
mij kijkt met de bril op, die de vrouw passeert: gelooft u dat ik
Zijn dienstknecht ben? Gelooft u dat Godmij kan openbaren wat
uw probleem is? Als wij vreemden zijn voor elkaar, steek dan uw
hand op. Goed, u kunt nu over uw artritis heen komen. Zie?

Ik wil dat het gehoor hierheen kijkt en gelooft.
89 Deman die daar naast u zit, ik zie een ziekenhuisbed of zoiets
naar voren komen; naast deman die naast u zit. Er is een wit bed.
Hij werd geopereerd. Het was in zijn maag. Dat is juist, meneer.
U, die naast hem zit. Dat is uw vrouw die naast u zit, want ik zie u
samen komen. Dat is juist. En zij lijdt aan een hartprobleem. Dat
is precies juist. Leg uwhanden daar op elkaar,man en vrouw.

OHere God, de duivel dacht dat hij daarmee weg kon komen,
maar ik berisp de duivel.

Kom uit hen, in de Naam van de Here Jezus.
90 Hier, aan deze kant hier. Hier is een dame. Ze is aan het
bidden. Kunt u die Geest niet zien, dat Licht dat over de vrouw
hangt? Ze is aan het bidden en ze is…ze heeft een vrouwelijke
klacht, ze heeft een hartprobleem, ze heeft last van duizeligheid.
U hebt daar de verkeerde persoon, wacht even. Hier, wacht even.
Haar naam is Pauline Shepherd. Sta op, mevrouw Shepherd, en
word genezen, in de Naam van de Here Jezus.

O, kunt u aan Hem twijfelen?
91 Helemaal achteraan, op de buitenste rij, zit er een dame naar
mij te kijken. Ze heeft bloedarmoede. Gelooft u, zuster, dat de
Here God u geneest van die bloedarmoede toestand waarover u
bidt? Goed, steek uw handen op. Zo, ja.

Helemaal achteraan, zodat u mag weten, vlak achter u is een
dame die aan een darmprobleem lijdt. Staat u op.
92 Goed. De dame daar net achter lijdt, helemaal achteraan, aan
eenmaagprobleem. Sta op, dame, daar achteraan, en ontvang uw
genezing, met het kleine hoedje op met een veer aan de zijkant,
zoiets. U bent genezen. Jezus Christusmaakt u gezond.

Ik daag dit gehoor uit, in de lieflijkeNaamvan deHere Jezus.
93 Wat denkt u, jongedame die hier zit? U hebt een hartkwaal
en epilepsie. Gelooft u dat de Here God u gezond zal maken? Zo
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ja, steek dan uw hand op. Goed, u kunt het hebben, de kleine
roodharige. Geloof het!
94 En hier dan? Kijk naar deze dame die hier zit te bidden met
haar hoofd naar beneden, haar hand omhoog, kleine rode jas aan.
Gelooft u dat ik Zijn profeet ben? U heeft een probleem met uw
nek en met uw kaak. Het heeft u nu verlaten. U kunt naar huis
en gezond worden.

Geloof in deHere Jezus Christus. Hoevelen van u…?
Watmet u in de rolstoel daar?U allemaal, wilt u het geloven?

95 De rest van u dan? Wilt u het geloven? Leg uw handen op
elkaar en u zult het Koninkrijk van God over u zien komen. De
Heilige Geest heeft u hierheen geleid. Sta nu op. Geef God lof
en glorie.
96 Here God, Schepper van hemelen en aarde, stuur Uw Geest,
en genees deze hele groep.

Satan, u bent verslagen, uitgeworpen, in de Naam van de
Here Jezus. 
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