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` Maar u moet geloof in God gebruiken, om het te laten  
 werken. Zie? Dus u hebt uw eigen opstanding binnenin u. 
Uw opstanding ligt binnenin u, in uw geest.
2 Nu, u weet, toen Jezus stierf op het kruis, “Zijn ziel daalde 
neer in de hel en predikte tot de zielen die in de gevangenis 
waren, die zich niet bekeerden in de dagen van lankmoedigheid 
van Noach.” Zijn lichaam ging in het graf. Maar, voordat Hij 
stierf, vertrouwde Hij Zijn Geest toe in de handen van God. 
In de hand^ “In uw handen beveel Ik Mijn Geest.” Dus, u 
ziet, Zijn Geest ging naar God; Zijn Ziel ging naar de hel; Zijn 
lichaam ging naar het graf.
3 Nu, die Geest die in Hem was, was de Geest van God. “Die 
Geest, vele malen en op vele wijzen, zalfde de profeten, om de 
Boodschap aan het volk te brengen; in de laaste dagen, door 
Christus; en nu, in deze dagen hier, door het Evangelie.” Nu, 
wanneer wij Christus in ons hart ontvangen, daar is alles wat 
we nodig hebben. Daar is Eeuwig Leven.
4 Nu, Christus kon niet terugkomen totdat drie dagen 
vervuld waren. Omdat Zijn Geest achter een afscherming 
was, als een obstakel, zoals dit, dat Hij niet over dat obstakel 
heen kon gaan, omdat het het gesproken Woord van God 
was, dat: “Hij moest drie dagen en drie nachten in het graf 
liggen.” Nu, Hij kon niet terugkomen totdat die drie dagen 
en nachten verstreken waren. Toen, wanneer drie dagen en 
nachten verstreken waren, werd Zijn Geest vrijgelaten. Hij 
ging regelrecht naar Zijn ziel, en Zijn ziel kwam terug en kreeg 
het Lichaam terug, en vervulde wat Hij zei. “Ik heb macht om 
Mijn leven af te leggen. Ik heb macht om het weder te nemen. 
Ik heb macht.”
5 Nu, een ieder van u heeft macht, dezelfde manier, omdat u 
zonen en dochters van God bent. En precies de Geest die in u is 
vanmorgen, de Heilige Geest die in u is vanmorgen, diezelfde 
Heilige Geest zal u opwekken. Dus, u hebt de kracht om uzelf 
opnieuw te doen opstaan.
6 Als u sterft, zal uw ziel in de_de^onder het altaar 
van God gaan, niet in^regelrecht in de Tegenwoordigheid 
van God. Nu, uw Geest zal tot God gaan, maar u kunt niet 
terugkomen. Bedenk, in de Bijbel, Het zei dat de geest^ 
“De zielen onder het altaar, schreeuwend: ‘Here, hoe lang, 
hoe lang?’” En ze konden niet terugkeren totdat de Schrift 
zich vervult, en zoals Christus, niet kan terugkeren totdat 
de Schrift zich vervult. Dan, nadat alles gedaan was, is al 
het lijden voorbij, en de broeders hebben dezelfde dingen 
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geleden, of wij hebben geleden zoals zij leden, enzovoort; 
dan, op die dag, zult u precies weten waar u begraven bent, 
uw geest zal losgemaakt worden van God en zal tot de ziel 
komen.
7 Nu, de ziel is dat deel van u dat kennis heeft en begrijpt, 
uw verstand. U herinnert zich het visioen dat ik niet 
lang geleden had, of de kleine verandering, en die plaats 
binnenging en die mensen zag? [Samenkomst zegt: “Amen.”_
Uitg.] Nu, uw geest zal terugkomen naar dat lichaam en dat_
dat soort lichaam, de ziel, wat een lichaam is dat niet hoeft 
te eten enzovoort. “Als deze aardse tent wordt afgebroken, 
hebben we een reeds wachtende”, een hemels lichaam. 
En met die geest en die ziel en hemels lichaam, zult u dit 
natuurlijke lichaam opwekken voor dat grote duizendjarige 
rijk. Zie? U hebt nu de kracht in u, om dat nu te doen. Maar, 
die kracht die u nu in u hebt, zou een nieuwe wereld kunnen 
maken. God heeft geen kleine, zwakke plekken; en grote, 
aanzienlijke plekken die krachtig zijn. De kleinste aanraking 
van God is almachtig, zie, de kleinste aanraking van God. 
Dus, u weet het.

 Dus probeer ik u nu in het geloof te krijgen.
8 U weet dat er iets met u is gebeurd, als Christen. Weet u 
dat? [Samenkomst zegt: “Amen.”_Uitg.] U bevond zich hier 
vroeger in de rommel, met al het vuil en zonde, en drinkend, en 
gokkend, en_en dingen van de wereld. Welnu, zodra u geloofde 
dat Christus uw zonden vergeeft, verhief u zich boven die 
rommel. Nu bevindt u zich hier boven, zie, boven dit alles uit. 
Waarom? Omdat u gelooft dat u een Christen bent. Dan toen u 
Christus aannam, en de Heilige Geest tot u kwam, dan hebt u 
geloof in de Heilige Geest, dat geeft u kracht om u boven dat 
soort leven van zonde te bevinden.
9 Wel, nu, het enige wat u moet doen, om meer succes te 
hebben in genezing: heb gewoon meer geloof, blijf gewoon_
gewoon voortgaan. Zie? En dat is het. Nu bent u ziek en u 
bent niet een Christen, word nu meteen een Christen, zodat 
genezende kracht in u zal komen, door een Christen te worden. 
En dat zal u geloof geven om u boven de zonde te begeven. 
Het zal u geloof geven. En alles wat u nodig hebt, op deze reis, 
is nu in u. En het enige wat u moet doen is geloof in God te 
hebben, die die goede dingen bij u doet groeien, die in u zijn 
door de Heilige Geest. Begrijpt u het nu duidelijk? Snapt u het? 
[Samenkomst zegt: “Amen.”_Uitg.]
10 Ik geloof dat Billy mij gisteravond vertelde, me riep en 
zei: “Kom binnen vanmorgen, kom speciaal voor één persoon, 
die denkt dat wij deze week diensten hebben over deze Zeven 
Zegels.” En zij brachten een ziek kind, geloof ik. En als u nu 
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hier bent meneer, bedenk, u kunt niet^ Uw_uw geloof zal 
volledig moeten worden ingezet voor dat kind, als het_als het 
een klein, jong kind is.
11 Maar laat mij nu een ander Schriftgedeelte nemen, als het 
in orde is, gewoon een moment. [Broeder Neville zegt: “Ga 
gewoon door, broeder. Amen.”_Uitg.]
12 Bedenk gewoon, nu, in de Evangeliën, wij lezen uit het 16de 
hoofdstuk geloof ik van de Handelingen, daar waar Paulus en 
Silas één nacht in de gevangenis zaten. En zij waren geslagen 
omdat zij een duivelse geest uitwierpen uit een waarzeggend 
meisje. En het was^En zij, haar meesters waren er boos 
over geworden. En sloegen hen, wierpen hen in de binnenste 
kerkers. En toen, wanneer zij dat deden, terwijl Paulus en Silas 
aan het bidden waren, en God zond een aardbeving en deed de 
gevangenis schudden.
13 De gevangenbewaarder van Filippi, die hoofdman was, die, 
door zijn- zijn gevangenen kwijt te raken, zou met zijn eigen 
leven hebben moeten betalen voor de gevangenen. Hij trok zijn 
zwaard en stond op het punt zelfmoord plegen, toen Paulus 
naar voren liep en zei: “Doe uzelf geen kwaad. Wij zijn allen 
hier.”
14 En deze hoofdman had, zeg, enkele indrukken die zij 
gehad hadden over Paulus en de anderen. Zij zouden lofzangen 
gezongen kunnen hebben. Zij zouden getuigd of zoiets gedaan 
kunnen hebben. Maar, wat het ook was, zij wisten dat het 
Heilige mannen waren. Zij wisten dat er iets ongewoons met 
deze mannen was. Omdat hij terstond vroeg: “Wat moet ik doen 
om gered te worden? Wat moet ik doen om gered te worden?”
15 Nu, Paulus zei: “Geloof in de Here Jezus Christus, en Gij en 
Uw huis zullen gered worden.”
16 Wel, nu, als geloven in de Here Jezus Christus^Dat 
betekent niet dat zijn redding het huis zou redden. Maar als 
hij genoeg geloof in God heeft voor zijn eigen redding, kan hij 
hetzelfde geloof voor zijn huis hebben. En zijn huis zal binnen 
moeten komen, zie, hetzelfde.
17 Net zoals Job deed, zoals ik onlangs ’s avonds zei, daar 
in Georgia, in een samenkomst, ik zei: “Job, hij zei: ‘Nu, 
ik weet niet of mijn kinderen gezondigd hebben, maar wat 
als zij gezondigd hebben?’” En Job moest één ding doen om 
rechtvaardig te zijn, dat was een brandoffer offeren. Hij zei 
dat hij een brandoffer zou offeren, als zijn kinderen gezondigd 
hadden, dan zouden hun zonden zijn vergeven. En het was een 
goede zaak dat vader dat gedaan had. Het is een weldenkende 
vader. Wij hebben meer van dat soort vaders nodig vandaag. 
En Job offerde het brandoffer. Dit was voordat zijn tragedie 
begon.
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18 Maar toen zijn kinderen allemaal gedood waren, en zijn 
schapen allemaal vernietigd, en alles wat hij had, afgenomen, 
zat hij op de ashoop achter zijn huis, krabde zichzelf met een 
potscherf.
19 Merkte u op, na de dagen van zijn tragedie, dat God hem 
weer in ere begon te herstellen? Waar hij tienduizend stuks 
vee had, enzovoort, gaf Hij dubbel terug. En verdubbelde zijn 
schapen, en verdubbelde alles. Maar merkte u op? En God 
gaf Job ook zijn zeven kinderen. Hebt u er ooit aan gedacht 
waar zij waren? Dat brandoffer stond voor hen in. Zij waren 
gered, in de heerlijkheid, wachtende totdat hij kwam. Hij is 
vandaag bij hen. “Gij en uw huis zullen gered worden.” Zie? 
Nu, Job moest één ding doen om rechtvaardig te zijn, dat was 
het brandoffer te offeren.
20 U moet één ding doen om rechtvaardig te zijn, dat is geloof 
in God te hebben. Want, door geloof bent u gered, door geloof 
bent u genezen, door geloof krijgt u alles wat u hebt. Zie? Het 
is door geloof, dat u het gelooft. Nu, “Geloof in de Here Jezus 
Christus, en gij en uw huis zullen gered worden.”
21 Nu, meneer, als u de baby hier hebt om voor gebeden te 
worden, gelooft u, uzelf. Ik ben hier om mijn geloof bij dat van 
u te voegen, en wij zullen samen geloven, dat God die baby zal 
genezen.
22 Ziet u, wij hebben de kracht in ons om dat te doen. U hebt 
de kracht in u om dat te doen. Elke Christen heeft de kracht 
om het te doen. Maar nu als wij gewoon kunnen komen^ Die 
kracht wordt door een wet onder controle gehouden.
23 Zoals ik vaak heb gezegd, het is als de zwaartekracht 
die het water onder controle houdt, omdat het een wet is. De 
zwaartekracht houdt het water onder controle.
24 De zon wordt onder controle gehouden door de _ door 
de^of de aarde, het draaien van de aarde. U kunt de zon 
gewoon niet iets laten doen, dan zeggen: “Ik geloof dat ik wat 
langer wil slapen. Stel het een uur uit.” Zo werkt het niet, zie, 
omdat er een wet is. Als u in overeenstemming met die wet zult 
werken, welnu, dan zal alles in orde zijn. Als u op tijd naar bed 
zult gaan, kunt u op tijd wakker worden. En als u^
25 Zoals wij het Superiormeer hebben, Ontariomeer, 
Huronmeer, en al die Grote Meren hier. Wij hebben tien 
duizenden keer duizenden hectares grond hier in Nevada en 
Californië en Arizona en New Mexico, die verbranden, want 
dat water, van land waar alles op verbouwd zou kunnen 
worden. U zou de hele wereld daarginds kunnen voeden, als u 
slechts dit water hierboven daar beneden had. En dat zou niets 
uitmaken, omdat het door een bron gevoed wordt. Net zo snel 
als het eruit gaat, komt het precies weer terug naar het oude 



GELOOF 5

niveau, omdat de zwaartekracht het daar houdt. Wel, nu, als 
u volgens de wet van de zwaartekracht kunt werken, kunt u al 
deze Grote Meren nemen en dat hele land daarginds van water 
voorzien, en de hele wereld voeden, niemand zou meer honger 
hebben. Maar u kunt hier niet zitten en zeggen: “Ja. Ik begrijp 
het. Zeker.” U moet het gaan doen.
26 Welnu, dat is dezelfde manier waarop het met de wet van 
God is. De wet van God is geloof. En wij hebben geloof hier 
vanmorgen, om welke ziekte ook te genezen, om wat ook maar 
te doen. Maar het wordt onder controle gehouden door een wet 
en die wet is geloof. Gods wet is geloof. Jezus zei: “Al wat gij 
bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal 
geschieden.” Dat is het. Dus, het is het geloof dat het onder 
controle houdt, en geloof is aan ons gegeven precies naarmate 
we het nodig hebben. Nu, wij moeten^ God deelt sommigen 
van ons een of ander geloof toe, sommigen een ander geloof. 
Het is niet een of andere grote bovennatuurlijke kracht die u 
hebt. Omdat, als u een Christen wordt, u_u de kracht reeds 
hebt, maar u hebt gebrek aan geloof om die kracht in werking 
te stellen.
27 Dus nu, als u deze morgen komt om voor gebeden te 
worden, bedenk, de Bijbel heeft dit gezegd. Dit is waar. 
Jacobus 5:14 “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de 
oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem 
een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des 
Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, 
en de Here zal hem oprichten.” Het is een belofte, als u het 
zult geloven. Daarom, zie, genezing is toebedeeld aan het 
individu.
28 Het was in de dagen van Jezus van Nazareth. Hij kon 
mensen niet genezen tegen hun _ tegen hun eigen geloof in. Hij 
zei: “Ik kan het, als u gelooft. Als u gelooft dat Ik in staat ben 
om dit te doen, kan Ik het doen.” Als u het kunt geloven!
29 Dus, sommige mensen werpen de _ werpen de kracht van 
genezing op iemand anders, evangelisten. Dat is het niet. De 
kracht van genezing is in u. Het is in u. Zij spannen het paard 
gewoon achter de wagen. Een evangelist heeft geen kracht om 
te genezen.
30 Het is de Heilige Geest die kracht heeft om te genezen en 
u hebt de Heilige Geest. Dat is het boompje dat u bent, en alle 
dingen die u nodig hebt zijn in u. Dus, daarom begint u gewoon 
te drinken van Gods belofte en zegt: “Het is de waarheid. 
God zei dat Hij mij zou genezen. ‘Door Zijn striemen ben ik 
genezen.’” Dat is het. Weet u wat u doet? U begint genezing er 
uit te duwen, dat is alles. Zie? En dan wat? Anderen kunnen 
zien wat u heeft.
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31 Nu wat? “Geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt; 
het bewijs der dingen, die men niet ziet.”
32 Ik zou dat boompje mogen planten. Ik zie de appels niet, 
maar ze zijn erin. Dat boompje weet dat ze erin zijn. Dus begint 
hij gewoon te drinken, duwen, duwt, want hij wist: “Het is in 
mij. Ik zal het er na een poosje uitkrijgen. Geef me wat tijd. 
Laat me gewoon een tijdje staan.” Hij blijft gewoon drinken. 
“Ja, ik weet dat de appels in mij zijn. Ik zal ze na een tijdje 
naar boven brengen.” En voor u het weet, daar komen ze. Hier 
komen de appels, omdat hij geloofde dat ze in hem zijn.
33 En als u gelooft dat de kracht van de Heilige Geest in u is 
om u te genezen, daar zijn ze. Blijf gewoon duwen. Zie? U hebt 
geloof. U kunt de resultaten niet direct zien. U ziet het niet.
34 Nu, zie, Jacobus rechtvaardigde Abraham door zijn 
werken. Paulus rechtvaardigde Abraham door zijn geloof. 
Wat tonen we dan aan tussen deze twee? Abraham sprak over 
wat^Ik bedoel, Paulus sprak over wat God in Abraham zag. 
En Jacobus sprak over wat mensen zagen in Abraham. Zie? Nu, 
zie?
35 Daarom, God wist dat, voordat de baby zou komen, 
Abraham geloof had. En Abraham bewees het aan God, 
door te handelen alsof (hij) de baby zou komen terwijl hij 
onvruchtbaar was. Hij had geen kinderen. De schoot van zijn 
vrouw was dood, en hij was onvruchtbaar. Maar toch, hij 
wist: “Daar ergens binnenin was de baby.” Ziet u, hij bleef de 
belofte drinken, leunend op Gods grote El-Shaddai, de Borst. 
Daar leunend, drinkend, terwijl hij wist dat God het hem zou 
geven; wist dat het een belofte was en Hij het moest doen.
36 En wij zijn de kinderen van Abraham. Dus laat ons leunen 
op Zijn belofte, en daaraan vasthouden, wetend dat God het 
zal doen. Hij zei het. Gelooft u het nu? [Samenkomst zegt: 
“Amen.” _Uitg.]
37 Laat de zieken zich hier dan aan één van de zijkanten 
opstellen, de andere, die voor zich willen laten bidden. En 
wij zullen de oudste hier halen en hen met olie zalven. Ik zal 
voor hen bidden. En wij zullen geloven dat God ieder van hen 
gezond zal maken: “Als gij kunt geloven.”
38 Teddy, waar ben je? Kom hier naar deze rechterkant. Dat is 
goed. En ik wil dat je Geloven Alleen speelt.
39 En terwijl zij komen, laat ons gewoon onze hoofden buigen, 
de rest van het gehoor en laat ons in gebed zijn voor deze 
mensen die komen.
40 Onze Hemelse Vader, wij brengen deze morgen tot U, in de 
naam van Jezus Christus, deze arme, zieke, lijdende mensheid 
die in deze verschrikkelijke, rampzalige toestand is. Ik geloof U, 
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Here. Ik_ik weet dat Uw Woorden waar zijn. Zij zijn zo waar! 
Zij kunnen niet falen, omdat Zij Gods Eeuwig en oneindig Woord 
zijn. Zij zijn één en al kracht, net als God, omdat zij een deel van 
Hem zijn. “In den beginne was het Woord en het Woord was bij 
God en het Woord was God. Het Woord is vlees geworden en het 
heeft onder ons gewoond.” Nu, wij geloven dat Here, met ons hele 
hart, met onze hele ziel, met alles wat in ons is. Wij geloven het.
41 En ik heb geprobeerd, het op een eenvoudige, kinderlijke 
manier aan de mensen voor te leggen, dat zij zouden mogen 
begrijpen en weten dat de Kracht van God in hen ligt. Als zij 
slechts hun geloof kunnen hebben en Gods instructies volgen.
42 Zo werden zij gered. Zij kwamen en bekeerden zich van 
hun zonden en werden gedoopt in de Naam van Jezus Christus, 
volgens deze Bijbel, Handelingen 2. En toen zei Petrus, dat: “Gij 
zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.” En hier komt Het, 
precies zo, want Het is Gods Woord openbaar gemaakt.
43 Wel, nu, dezelfde zaak, Vader, is waar zoals wij weten, 
als wij de zieken met olie zalven, en voor hen bidden. “Het 
gelovige gebed zal de lijder gezond maken. De Here zal hem 
oprichten.” God, mag een ieder dit altaar verlaten, rond deze 
plaats vanmorgen, zo blij en verheugd, wetend dat God hen 
heeft genezen. “Ga, en weest genezen.” Want wij vertrouwen 
hen nu aan U toe, in de Naam van Jezus Christus.
44 Mag een ieder genezen zijn en de visie vatten, wat het 
betekent. “Zoals Abraham die dingen noemde, die er niet zijn, 
alsof ze er waren.” Het maakt niet uit wat het resulaat is, dat 
heeft niets met geloof te maken. Resultaat is niets. Geloof heeft 
het reeds gegrepen. “Het geloof nu is de zekerheid der dingen 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” 
God, mag het diep in hun harten zinken, want zij hebben U 
nodig.
45 Ik ga als Uw nederige dienstknecht, om hier samen met 
andere dienstknechten te staan en bid God, om het in ons hart 
te leggen voor deze zieke mensen. Wij vragen het in Jezus’ 
Naam. Amen.
46 Iemand zei dat Broeder Estle Beeler in het gebouw was. 
Ik geloof dat hier nog een andere prediker is, die vanmorgen 
voorging in het gebed. Wij zouden alle predikers hier willen 
vragen, wat ze ook zijn, of u hier naar voren zou willen komen 
en dan alstublieft enkele ogenblikken met ons rond dit altaar 
staan, broeders. En de mannen^Broeder Ben, dank u. Kom 
direct naar voren en sta hier omheen, hier rond het altaar, zodat 
wij met deze mensen kunnen bidden, hun de handen opleggen.
47 Nu, terwijl zij het lied spelen. En de predikers hier hun 
plaats innemen, zodat wij, ieder van ons, de handen op de 
zieken kunnen leggen.
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48 Laat ons zien, daalt daarginds van de berg af. Ik zie dat er 
een Man aankomt, was niets anders dan welke andere man ook. 
Hij is slechts een gewone Man, ietwat klein van gestalte, nogal 
tenger. Als wij Hem zien kijken, Zijn ogen gericht op een_een 
tafereel dat beneden in de vallei plaatsvindt. Het waren Zijn 
apostelen. Zij hadden daar beneden een jongen die epilepsie had, 
en ongetwijfeld zeiden ze: “Genees hem Here! Genees hem!”
49 Maar u ziet, alleen maar zeggen: “Genees hem Here, genees 
hem”, zal niet werken. Dat zal gewoon niet werken. Er moet 
iets achter dat: “Genees hem Here, genees hem”, staan. Zie? En 
als ik u zover kan krijgen dat u dat gelooft, en het gelooft met 
heel uw hart, zult u genezen worden, als ik u zover kan krijgen 
dat u werkelijk de visie krijgt.
50 Nu zie die discipelen daar staan, schudden hem misschien 
heen en weer, duwen misschien harder. “Geloof het broeder! 
Geloof het! Halleluja! Geloof het! Genees hem Here! Genees 
hem!” Maar de duivel bleef precies daar, omdat hij daar niet 
genoeg geloof kon vinden om hem te laten verdwijnen.
51 Maar hier daalt Iemand de heuvel af. En zodra die duivel 
herkende dat dat nog eens wat anders was dan die andere 
mannen^ Zie?
52 Nu, dat is het soort mannen waar wij bij willen zijn, zoals 
onze Here Jezus. Ja. Niet gewoon voor een show komen, maar 
komen, onze God liefhebben, weten dat ons is opgedragen om 
dit te doen. Dit is onze opdracht.
53 Dan, toen Hij naar de vader liep. Ik denk dat dit is waar 
dit lied over geschreven was, gecomponeerd naar het Woord. 
Hij zei: “Here, heb genade met mijn zoon, omdat hij op 
verschillende manieren door een duivel wordt gekweld.” Zei: 
“Hij werpt hem in vuur, en kwijnt weg, enzovoort.” Hij zei: 
“Ik bracht hem naar Uw discipelen, maar zij konden hem niet 
genezen. Maar ik-ik-ik dacht^”
54 Hij zei: “Ik kan het, als u zult geloven. Nu, Ik heb de Kracht 
in Mij”, zei Hij, “om het te doen, als u dat kunt geloven.”
55 Zou God toestaan dat door kanker gekwelde mensen die 
hier vanmorgen zitten, die gekluistert zijn, bedlegerig door 
kanker en leukemie, ziekte, kwelling, zou God hen genezen en 
u voorbijgaan? Ondenkbaar. Nee. Zie? Nu, Hij faalt niet. “Ik 
kan het, als u gelooft.” Wat zei Hij?

Want alle dingen zijn mogelijk, alleen^
 Nu, broeder Tyler, kom naar voren^?^

Nu alleen maar geloven, geloven alleen,
56 Nu, terwijl ik bid, wil ik dat u de mensen de handen oplegt. 
Wat zij ook van node hebben, zegen door het gebed van geloof, 
en ga meteen verder door.
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57 Broeder Neville, u zalft met olie, en de broeders^?^
58 Wil dat iedereen, in het gehoor, nu met uw hoofd gebogen. 
Iedereen in gebed verzonken.

Alleen^
59 Here, heb genade, bid ik en genees deze mensen, door de 
naam van Jezus Christus. Amen.
 In de Naam van Jezus van Nazareth^?^
60 [Broeder Branham en de predikers bidden en leggen handen 
op de zieken, terwijl Broeder Neville hen met olie zalft. Leeg 
gedeelte op de band._Uitg.]
61 Zovelen langs de rij kijken naar hen, om hun reactie te 
zien hoe ze waren, zien hoe ze reageren op een actie. Zie? Er 
is zoiets als een actie, zij stonden op en kwamen naar voren. 
Iets anders is hoe zij reageren op die actie die zij ondernomen 
hebben. Nadat zij op het punt van geloven gekomen zijn, dat, 
als er voor hen gebeden wordt, zouden zij genezen zijn, kijk 
dan naar de reactie op hun actie.
62 Nu, onze voorganger heeft een boodschap voor ons, daar 
ben ik vanmorgen zeker van.
63 Over één ding zou ik graag een opmerking willen maken, 
was een katholiek meisje die daar bij het altaar stond. Een 
paar dagen geleden was zij bij mij thuis, zij en haar man. En 
ik ken haar man al een tijdje. En_en er was iets aan de hand, 
terwijl wij een privé-gesprek hadden.
64 Dat is waar wij het visioen hadden. Daar is waar 
we^ ik het gewoonlijk heb, hier in de samenkomst, maar 
gewoon opgenomen in de morgen, enzovoort. En het was dus 
daarbinnen.
65 Ik zei nooit iets, omdat zij als meisje, iets anders, altijd was 
grootgebracht in een katholieke kerk enzovoort. Maar ze kwam 
om voor haar moeder te spreken. En tijdens die ogenblikken 
zag ik een visioen van haar moeder. Vertelde haar wat haar 
moeders moeite was, en beschreef haar, en hoe haar moeder 
eruit zag. Natuurlijk beoordeelde zij, of het goed was of niet. 
Ik heb haar moeder nooit in mijn leven gezien. Zij weet dat.
66 En het meisje kwam vanmorgen naar het altaar en stond 
hier, om een belijdenis te doen en Christus als haar Redder te 
accepteren. Zij deed dat vanmorgen bij het altaar.
67 Broeder Neville, die dat niet wist, zalfde haar met olie. 
Hoe_hoe werkt God! Zalfde haar met olie voor de zieken. 
Maar let op het bewegen van de Heilige Geest. Nu, dat zij 
gezalfd was, echt niet ziek, maar gezalfd. Zie hoe dat alles 
goed uitwerkt? Zij stond nu als Christen, nadat zij was 
geworden wat wij geloven wat een Christen is. Nu, zij zei: “Zou 
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u voor mijn moeder willen bidden? Zij is ziek.” Dat is dezelfde 
persoon. De zalfolie was dus tijdig aangebracht. Ik dacht, hoe 
toepasselijk dat is, zie, iemand die net gered is. Christus stond 
voor ons allen in. Hij staat voor allen in. En zodra dit meisje 
een Christen wordt, dan wil zij ook voor iemand instaan, om te 
tonen dat de Geest van Christus in ons komt als wij werkelijk 
gered zijn. Nu, dat is werkelijk fijn. Ik_ik waardeer dat zeker, 
die fijne Christelijke Geest van geloven. Nu, bedenk gewoon.
68 Nu, tot deze jongedame, zij is hier ergens, en tot een 
andere katholieke dame die langs kwam. En Ik zou graag deze 
woorden willen spreken, voordat ik de dienst overgeef aan onze 
voorganger, zie, is dit. [Broeder Neville zei: “Amen.” _Uitg.]
69 Nu, de katholieke kerk was ooit als deze kerk. Als u terug 
zult gaan en de Bijbel leest, die wij geloven, en u weet dat 
de katholieke kerk de eerste kerk was. Dat is waar. Maar 
zij dwaalde af van Zijn Leringen. Dit was de leer van de 
katholieke kerk. Maar, ziet u, zij hadden zeshonderd en nog 
wat boeken die geschreven waren door pausen enzovoort, die 
net zo heilig voor hen zijn als deze Bijbel.
70 Dus, zie wat dit is, u bent niet veranderd. Wat u gedaan 
hebt, u bent gewoon bekeerd. Zie? Nu als u neemt^Tuurlijk, 
ik denk dat misschien sommigen van u, deze twee, vrouwen 
waren. Er zouden hier enkele katholieke mannen mogen zitten.
71 Als u naar de geschiedenis van de kerk terug zult gaan, als 
u uw priester zou vragen: “De handeling van deze apostelen 
hier in de Bijbel, was dat de manier waarop^Waren dat 
de eerste katholieken?” Hij zal zeggen: “Ja.” En dat is waar. 
Dat waren zij. Nu, zij, zie wat voor religie zij hadden. Zij 
ontmoetten elkaar in kleine, eenvoudige plaatsen. Zij zeiden 
nooit “Wees gegroet Maria’s” of “Onze vaders”. Dat is een 
traditie van de kerk. Wat zeiden zij? Zij prezen God. Zij riepen. 
Zij huilden.
72 Kijk hier in Handelingen 2, toen de heilige Apostel Petrus 
en Jacobus en Johannes, en allen samen waren. De Bijbel zei 
dat ze in tongen spraken. En zij schreeuwden en handelden 
zelfs zo, zo vervuld met de Geest, dat zij zich gedroegen alsof 
zij dronken waren, en dat de buitenwereld zelfs vroeg: “Zijn 
dezen niet allen dronken?”
73 En dan Petrus, de apostel, de heilige Petrus, toen hij 
opstond en hij zei: “Mannen broeders, deze mannen zijn niet 
dronken, maar zij zijn vervuld met de Geest.” Zoals de_zoals 
de Bijbel zei dat ze het waren. Nu, dat was de eerste katholieke 
kerk, volgens hun leer.
74 Nu, u ziet, na ongeveer tweehonderd jaar, begon de adel de 
kerk in te komen. Wat deden zij toen? Zij vormden hun eerste 
organisatie op het concilie van Nicéa, AD 606. Zij maakten 
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hun^Toen het Concilie van Nicéa in Nicéa, Rome, werd 
gehouden, begonnen ze alle grote hoogwaardigheidsbekleders 
binnen te halen, en zij vormden gewoon een kerk, en maakten 
een kerk.
75 Daarna werd het vier of vijf keer opgesplitst. Zij gingen-zij 
gingen erbij vandaan, naar de bisschop; van de bisschop naar 
een paus. En daarvan, daar kwamen de Grieks-orthodoxen en 
anderen, tot zij gewoon opsplitsten, tot waar u het vandaag 
ziet. Het is gewoon in verschillende delen opgesplitst.
76 Maar wat wij proberen te doen, mijn katholieke vriend, 
zie, wij zijn ook katholiek. Wij zijn de eerste katholieken vanaf 
het begin. En zoals zij onze gemeente nu meestal noemen, 
worden wij vergeleken met pinksteren, omdat wij geloven in de 
pinksterzegening.
77 Dat is waar de katholieke kerk werd georganiseerd. En 
in onze hedendaagse pinksterorganisaties, als_als deze 
wereld nog vijfhonderd jaar langer zou standhouden, zou deze 
pinksterorganisatie formeler zijn dan de rooms-katholieke kerk 
vandaag is. Het drijft gewoon steeds verder af, dezelfde manier. 
En wanneer zij zich organiseren, maken zij er een club van. 
En dan worden zij gewoon een club, en leden en onbekeerde 
zielen.
78 Aan mijn dierbare, lieve broeders en zusters, tot u allen. 
Als een dienstknecht van God heb ik dit nog nooit gezegd, in de 
wereld, in deze kerk, zei ik het nooit. Maar als een profeet van 
de Here, zeg ik tot u: “Dit is het Licht. Wandelt gij daarin.” 
[Samenkomst verheugt zich en zegt: “Amen.” _Uitg.] `

Deze Boodschap door Broeder William Marrion Branham werd oorspronkelijk 
in het Engels gepredikt op zondagmorgen 13 augustus 1961 in de Branham 
Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, U.S.A. en werd van een magnetische 
bandopname genomen en onverkort in het Engels gedrukt. Deze Nederlandse 
vertaling werd gedrukt en verspreid door Voice Of God Recordings.
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