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WOORD VOORAF

Dit boek is geschreven, zodat iedereen die het leest mag
weten dat Jezus Christus nog steeds mensen Redt en Geneest.

Ik geloof dat Hij spoedig opnieuw zal verschijnen.

Dit boek vertelt hoe Hij een arme jongen koos en hem riep
in zijn bediening, hoe de jongen een tijd van Hem wegliep en
zich toen met zijn gehele hart op Hem richtte.
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GEBED
O Vader in de Hemel, zegen alstublieft iedereen die dit

boek leest.

Laat hen weten dat U spoedig een machtige Gemeente zult
roepen, zoals we nog nooit hebben gezien.

Wij geloven nog steeds in U.

Schep een verlangen in elk hart en, O Rechtvaardige, help
uw nederige dienstknecht Uw boodschap verder uit te dragen.

Ik weet dat U mij net als Mozes, met een bedoeling tussen
de biezen verborg.

Dus Vader, help mij Uw naam te verheerlijken, want ik
vraag het in Jezus’ naam.

Amen.
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Jezus Christus Dezelfde,
Gisteren, Vandaag

en Voor Immer

Ik werd geboren in een kleine blokhut in Cumberland
County, Kentucky. Mijn vader en moeder waren jong
getrouwd en ik was het eerste kind. Mijn moeder vertelde
mij eens dat, toen ik nog maar zes maanden oud was en
vader van huis was, wij gedurende verscheidene dagen in
de bergen door de sneeuw waren ingesloten. Ons voedsel
was op en moeder werd steeds zwakker. Uiteindelijk dacht
zij dat het einde gekomen was. Ze zei dat ze al onze kleren
en beddengoed bijelkaar pakte en mij in haar armen nam
en ons er helemaal inwikkelde, zodat we maar zo warm
mogelijk bleven.

Beste lezer, ik geloof dat dat het einde zou zijn
geweest, als onze geliefde Redder toen niet op het toneel
was verschenen. Maar Hij is altijd nabij en verschijnt op
het juiste moment. Hij sprak tot een geliefde oude vrome
buurman en vertelde hem te gaan kijken waarom er de
laatste paar dagen geen rook uit onze schoorsteen was
gekomen. Toen hij aankwam en de hut openbrak, vond
hij moeder en mij bijna weggekwijnd. Hij nam wat hout
en maakte een vuur. Toen ging hij terug naar zijn hut om
wat voedsel voor ons te halen. Spoedig begonnen we aan
te sterken en werden weer gezond. Prijst Zijn naam
daarvoor.

Spoedig daarna verlieten wij de staat Kentucky en
verhuisden naar Indiana. Vader ging voor een boer werken



2

in de nabijheid van Utica, Indiana. Wij woonden daar
ongeveer een jaar en verhuisden toen verder de Ohio-vallei
in. Verscheidene jaren gingen voorbij en ik was opgegroeid
tot een grote jongen, toen God tot mij sprak.

Op een avond was ik bezig met water te dragen van het
huis naar de schuur, die een paar straten van het huis
verwijderd lag. Ongeveer halfweg het huis en de schuur
stond een oude populier. Ik was die avond net uit school
gekomen en de andere buurjongens gingen naar de oude
vijver om te vissen. Ik riep dat ik ook mee wilde gaan,
maar vader zei dat ik water moest halen. Ik was onder de
boom blijven staan om uit te rusten, toen ik plotseling de
wind door de bladeren hoorde waaien. Ik wist dat het
nergens anders woei. Het leek een erg rustige namiddag te
zijn. Ik deed een paar stappen terug van de boom en
ontdekte, dat een plaats ongeveer zo groot als een vat, door
de boombladeren scheen te waaien. Toen kwam er een
stem, die zei: “Drink of rook nooit en verontreinig je
lichaam op geen enkele wijze, want Ik heb een werk voor
je te doen als je ouder wordt.”

Het maakte mij zo bang dat ik naar huis rende, maar ik
vertelde niemand er ooit over. Ik kon nooit drinken of
roken. Ik geloof dat God een groot werk gaat doen in de
laatste dagen.

Toen ik oud genoeg was om met jongelui uit te gaan,
plaagden ze me altijd en zeiden dat ik een doetje was, door
niet te roken of te drinken. Ze zeiden altijd dat zelfs de
meisjes zouden roken en dat zij meer lef hadden dan ik. Ik
schaamde me toen om hen te vertellen wat er in mijn leven
had plaatsgevonden. Maar geliefde vrienden, vandaag vind
ik het beslist heerlijk de wereld erover te vertellen.
Halleluja!

Toen ik ongeveer veertien jaar oud was, raakte ik
ernstig gewond tijdens het jagen. Ik verbleef zeven
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maanden in het ziekenhuis. God begon zich met mij bezig
te houden, maar ik sloeg er geen acht op. De roeping werd
steeds meer werkelijkheid voor mij. Maar omdat ik niet in
een Christelijk huis was opgegroeid, probeerde ik mij er
tegen te verzetten. Vele malen hoorde ik die rustige zachte
stem die mij riep, maar ik wees het altijd af. Ik geraakte in
een toestand dat ik nauwelijks kon verdragen dat het
woord ‘kerk’ zelfs genoemd werd.

Op een dag besloot ik, dat ik een manier had gevonden
om van die roeping af te komen. Ik trok naar het westen om
op een ranch te gaan werken. Vriend, God is net zo groot
daarginder als Hij op iedere plaats is. Moge u profijt
hebben van mijn ervaring. Als Hij u roept, antwoord Hem.

Op een ochtend in september van het jaar 1927 vertelde
ik mijn moeder dat ik een kampeertocht naar Tunnel Mill
ging maken, dat ongeveer tweeëntwintig kilometer van
Jeffersonville ligt, waar wij op dat moment woonden. Ik
had al plannen gemaakt voor een tocht met enkele
vrienden naar Arizona. Toen moeder weer van mij hoorde
was ik niet in Tunnel Mill, maar in Phoenix, Arizona,
weglopend van de God der Liefde. Het leven op de ranch
was voor een poosje erg goed, maar al spoedig werd het
gewoon net als elk ander plezier van de wereld. Maar mag
ik hier zeggen, prijst God, dat de ervaring met Jezus elke
keer liefelijker wordt en nooit gewoon wordt. Jezus geeft
altijd volmaakte vrede en vertroosting.

Vaak heb ik de wind door de grote dennenbomen horen
waaien. Het scheen alsof ik Zijn stem door het woud kon
horen roepen, zeggende: “Adam, waar zijt gij?” De sterren
leken zo dichtbij te zijn dat je ze met je handen zou
kunnen pakken. God scheen zo dichtbij te zijn.

Een ding omtrent dat land wat nu zoveel voor mij
schijnt te betekenen, zijn de wegen in de woestijn. Als je
ooit van de weg afraakt, verdwaal je heel gemakkelijk.
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Heel vaak zien toeristen woestijnbloemetjes en gaan van de
hoofdweg af om ze te plukken. Zij dwalen af in de woestijn
en verdwalen en sterven soms van dorst. Zo is het ook voor
een Christen _ God heeft een hoofdweg. Hij spreekt ervan
in Jesaja, hoofdstuk 35. Het wordt genoemd: de “Hoofdweg
der Heiligheid.” Vaak trekken pleziertjes van de wereld u
van de hoofdweg af. Dan hebt u uw ervaring met God
verloren. Als u in de woestijn bent verdwaald, verschijnt er
soms een luchtspiegeling. Voor mensen die van dorst
sterven, zal de luchtspiegeling een rivier of meer zijn. Vaak
rennen mensen er achteraan en vallen er alleen maar in om
tot de ontdekking te komen, dat ze gewoon in heet zand
aan het baden zijn. Soms laat de duivel u iets zien,
waarvan hij zegt dat het leuk is. Dat is alleen maar een
luchtspiegeling, het is iets onwerkelijks. Als u luistert zult
u zien, dat u zich alleen maar zorgen op de hals haalt. Sla
geen acht op hem, beste lezer. Geloof Jezus, die levend
water geeft aan hen die hongeren en dorsten.

Op een dag kreeg ik een brief van thuis, waarin me
werd verteld dat een van mijn broers erg ziek was.

Het was Edward, degene die op mij volgt. Ik dacht
natuurlijk dat het niet ernstig was, dus geloofde ik dat hij
weer beter zou worden. Maar enige dagen later, toen ik op
een avond uit de stad kwam, zag ik, terwijl ik door de
eetzaal van de ranch liep, een briefje op tafel liggen. Ik
pakte het op. Er stond: “Bill, kom naar de noordelijke
weide. Erg belangrijk.” Nadat ik het briefje had gelezen,
liep ik met een vriend mee naar de weide. De eerste
persoon die ik ontmoette was een oude Lone Star ranger
die op de ranch werkte. Zijn naam was Durfy, maar we
noemden hem ‘Pop’. Hij had een droevige uitdrukking op
zijn gezicht, toen hij zei: “Billy jongen, ik heb slecht
nieuws voor je.” Op dat moment kwam de voorman
aangelopen. Zij vertelden me dat er juist een telegram was
aangekomen, waarin stond dat mijn broer was gestorven.
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Dierbare vriend, een moment lang kon ik niet bewegen.
Het was het eerste sterfgeval in ons gezin. Maar ik moet
zeggen dat het eerste waaraan ik dacht was, of hij bereid
was te sterven. Toen ik me omdraaide en over de gele
prairie keek, rolden tranen langs mijn wangen. Hoe
herinnerde ik me, hoe we samen door moeiten waren
gegaan, toen we kleine jongens waren en hoe moeilijk het
voor ons was geweest.

We gingen naar school met amper genoeg te eten. De
tenen staken uit onze schoenen en wij moesten oude jassen
dragen die bij de nek vastgespeld waren, omdat we geen
hemd aan hadden. Hoe herinnerde ik mij ook, dat moeder
ons op een dag wat popcorn in een emmertje had gegeven
voor onze lunch. Wij aten niet met de rest van de kinderen.
Wij konden ons zulk eten als zij hadden niet veroorloven.
Wij slopen altijd naar de andere kant van de heuvel om te
eten. Ik herinner mij de dag dat we popcorn hadden en we
dachten dat het een echte tractatie was. Om dus zeker te
zijn dat ik mijn deel ervan kreeg, ging ik al voor de
middag weg, nam een flinke handvol voordat broer zijn
deel kon nemen.

Terwijl ik daar dan stond en over de zonovergoten
prairie keek, dacht ik aan al die dingen en vroeg mij af of
God hem naar een betere plaats had gebracht. Toen riep
God mij opnieuw, maar zoals gewoonlijk probeerde ik het
af te weren.

Ik maakte mij klaar om naar huis te komen voor de
begrafenis. Toen de eerwaarde McKinny van de Port
Fulton Kerk, een man die net als een vader voor mij is, op
zijn begrafenis predikte, vermeldde hij dat: “Er kunnen
enigen hier zijn die God niet kennen, als dat zo is,
verwacht hem nu.”
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O, hoe hield ik mij vast aan mijn stoel, God hield zich
opnieuw met mij bezig. Geliefde lezer, als hij roept,
antwoord Hem.

Ik zal nooit vergeten hoe arme vader en moeder huilden
na de begrafenis. Ik wilde naar het westen teruggaan, maar
moeder smeekte mij zo om te blijven, dat ik uiteindelijk
toestemde te blijven, als ik werk kon vinden. Ik kreeg snel
een baan bij de Openbare Onderhoudsmaatschappij van
Indiana, waar ik nu in dienst ben.

Ongeveer twee jaar later, terwijl ik gasmeters aan het
testen was in de meterwerkplaats van het Gasbedrijf in New
Albany, werd ik bedwelmd door gas en daar leed ik weken
lang aan. Ik ging naar alle dokters die ik kende. Ik kon geen
verlichting vinden. Ik had last van maagzuur, veroorzaakt
door de werking van gas. Ik werd steeds slechter. Ik werd
naar specialisten in Louisville, Kentucky, gebracht.
Uiteindelijk zeiden zij dat het mijn blinde darm was en
zeiden dat ik een operatie moest ondergaan. Ik kon het niet
geloven, want ik had nooit pijn in mijn zij. De dokters
zeiden dat ze niets meer voor mij konden doen totdat ik een
operatie had ondergaan. Tenslotte stemde ik er in toe om het
te doen, maar stond er op dat ze plaatselijke verdoving
zouden gebruiken, zodat ik de operatie kon volgen.

O, ik wilde dat er iemand naast mij stond die God
kende. Ik geloofde in gebed, maar kon niet bidden. Dus
ging de prediker van de Eerste baptistenkerk met mij naar
de operatiekamer.

Toen ze mij van de tafel op mijn bed legden, voelde ik
mij steeds zwakker en zwakker worden. Mijn hart klopte
nauwelijks. Ik voelde de Dood op mij. Ik werd steeds
kortademiger. Ik wist dat ik het einde van mijn weg had
bereikt. O vriend, wacht tot u daar eens komt, dan zult u
aan heel wat dingen die u gedaan hebt, denken. Ik wist dat
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ik nooit had gerookt, gedronken, of andere onreine
gewoontes had, maar ik wist dat ik niet gereed was om
mijn God te ontmoeten.

Mijn vriend, als u alleen maar een koud formeel kerklid
bent, zult u weten, wanneer u het eind bereikt, dat u niet
gereed bent. Dus als dat alles is wat u weet over mijn God,
vraag ik u om hier direct op uw knieën te gaan en Jezus te
vragen om u die ervaring van de wedergeboorte te geven,
zoals Hij erover vertelde aan Nicodémus in Johannes
hoofdstuk 3 en o, hoe zullen de vreugdeklokken klinken _
Prijst Zijn Naam.

Het begon donkerder op de ziekenzaal te worden, net
alsof het in een donker groot woud was. Ik kon de wind door
de bladeren horen waaien, toch leek het nog ver weg in het
bos. U hebt ongetwijfeld wel eens een zuchtje wind door de
bladeren horen gaan, dat steeds dichterbij u kwam.

Ik dacht: “Wel, dit is de dood die mij komt halen.” O!
Mijn ziel zou God ontmoeten, ik probeerde te bidden, maar
kon niet.

Dichterbij kwam de wind, harder en harder. De
bladeren ritselden en plotseling was ik weg.

Het leek er toen op dat ik weer die kleine jongen op
blote voeten was, terwijl ik op dat pad onder diezelfde
boom stond. Ik hoorde diezelfde stem, die zei: “Drink of
rook nooit.” En de bladeren die ik hoorde, waren dezelfde
die op die dag in die boom waaiden.

Maar deze keer zei de stem: “Ik riep u en u wou niet
gaan.” Het herhaalde zich voor de derde keer.

Toen zei ik: “Here, als u dat bent, laat mij dan naar de
aarde teruggaan en ik zal uw Evangelie van de daken en op
de straathoeken prediken. Ik zal iedereen erover vertellen!”

Toen dit visioen voorbij was, ontdekte ik dat ik mij
nooit beter had gevoeld. Mijn chirurg was nog in het
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gebouw. Hij kwam en keek naar mij en was verbaasd. Hij
keek alsof hij dacht dat ik dood zou zijn, toen zei hij: “Ik
ben geen kerkganger, mijn praktijk is zo groot, maar ik
weet dat God deze jongen heeft bezocht.” Waarom hij dat
zei weet ik niet. Niemand had er iets over gezegd. Als ik
toen had geweten wat ik nu weet, zou ik van dat bed zijn
opgestaan, terwijl ik Zijn Naam Lof zou hebben gebracht.

Na een paar dagen mocht ik naar huis teruggaan, maar
ik was nog steeds ziek en was gedwongen een bril te
dragen, vanwege astigmatisma (bepaalde oogafwijking. -
Vert.) Mijn hoofd schudde als ik ook maar een moment
naar iets keek.

Ik begon God te zoeken en wilde Hem vinden. Ik ging
van kerk naar kerk en probeerde een plek te vinden waar
ze een ouderwetse zondaars-uitnodiging deden. Het
droevige was dat ik er geen kon vinden. Ik zei, dat als ik
ooit een Christen zou worden, ik er ook werkelijk een zou
zijn. Een prediker die mij de opmerking hoorde maken,
zei: “Nu Billy jongen, jij glijdt af naar fanatisme.” Ik zei,
dat als ik ooit godsdienstig zou worden, ik het wilde
voelen als het kwam, precies zoals de discipelen het
kregen.

O, prijst Zijn naam. Later werd ik godsdienstig en ik ben
het nog steeds en met Zijn hulp zal ik het altijd blijven.

Op een avond werd ik zo hongerig naar God en naar
een echte ervaring, dat ik naar de oude schuur achter het
huis ging en probeerde te bidden. Ik wist toen niet hoe ik
moest bidden, dus begon ik maar tot Hem te spreken, zoals
ik tot ieder ander zou doen. Plotseling kwam er een licht in
de schuur en het vormde een kruis en de stem uit het kruis
sprak tot mij in een taal die ik niet kon verstaan. Toen ging
het weg. Ik stond aan de grond genageld. Toen ik tot
mijzelf kwam, bad ik opnieuw: “Here, als U dat bent, kom
alstublieft en spreek opnieuw tot mij.” Ik had mijn Bijbel
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gelezen sinds ik thuis was gekomen uit het ziekenhuis en
ik had in 1 Johannes 4 gelezen: “Geliefden, vertrouwt niet
iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn.”

Ik wist dat een geest aan mij verschenen was en toen ik
bad, verscheen hij opnieuw. Toen scheen het mij alsof mijn
ziel duizend pond lichter was geworden. Ik sprong op en
rende naar het huis en het leek alsof ik zweefde.

Moeder vroeg: “Bill, wat is er met jou gebeurd?” Ik
antwoordde: “Ik weet het niet, maar ik voel me zeker goed
en licht.” Ik kon geen tel langer in huis blijven. Ik moest
naar buiten gaan en rennen.

Ik wist toen, dat als God wilde dat ik ging prediken, Hij
mij zou genezen, dus ging ik naar een gemeente die in zalven
met olie geloofde en ik was onmiddellijk genezen. Ik zag
toen dat de discipelen iets hadden wat de meeste predikers
vandaag niet hebben. De discipelen waren gedoopt met de
Heilige Geest en konden zodoende de zieken genezen en
machtige wonderen doen in Zijn naam. Dus begon ik te
bidden om de doop met de Heilige Geest en ontving die.

Op een dag, ongeveer zes maanden later, gaf God mij op
een dag het verlangen van mijn hart. Hij sprak tot mij in
een groot licht en vertelde mij te gaan prediken en voor de
zieken te bidden en Hij zou ze genezen, ongeacht welke
ziekte ze hadden. Ik begon te prediken en te doen wat Hij
mij vertelde te doen. O vriend, ik kan u niet beginnen te
vertellen wat er allemaal gebeurd is: blinde ogen werden
geopend. De lammen wandelden, kankers zijn genezen en
allerlei soorten wonderen zijn gedaan.

Op een dag, na een twee weken durende opwekking,
doopte ik 130 mensen, aan het einde van Spring Street,
Jeffersonville, Indiana. Het was een hete augustusdag en er
waren ongeveer drieduizend mensen aanwezig. Ik zou net
de zeventiende persoon dopen, toen ik plotseling die
rustige zachte stem weer hoorde, die zei: “Kijk omhoog.”
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De hemel was als koper op die hete augustusdag. We
hadden ongeveer drie weken geen regen gehad. Ik hoorde
de stem opnieuw en toen zei hij nogmaals voor de derde
keer: “Kijk omhoog.”

Ik keek omhoog en daar kwam uit de lucht een grote
heldere ster, die ik vele malen eerder had gezien, maar ik
had u daar niet over verteld. Vele malen heb ik mensen er
over verteld hoe hij verscheen en ze lachten alleen maar
en zeiden: “Bill, je verbeeldt je dat alleen maar. Of
misschien droomde je.” Maar prijst God, deze keer had
Hij Zichzelf zichtbaar aan iedereen getoond, omdat het zo
dichtbij mij kwam, dat ik niet eens kon spreken. Nadat er
een paar seconden voorbij waren gegaan, schreeuwde ik
het uit en vele mensen keken omhoog en zagen de ster
vlak boven mij. Sommigen vielen flauw, terwijl anderen
gilden en weer anderen renden weg. Toen keerde de ster
terug naar de hemel en de plaats vanwaar hij was
weggegaan, was ongeveer drie vierkante meter en deze
plaats bleef bewegen en kolken, alsof er golven kwamen
aanrollen. Er had zich op deze plaats een kleine witte
wolk gevormd en de ster werd opgenomen in deze kleine
wolk.

Geliefde lezer, als ik slechts de ruimte in dit boek had
om u over de vele dingen die gebeurd zijn te vertellen, of
hoe onze tabernakel werd gebouwd en vele van de
machtige opwekkingen die wij hebben gehouden. Mensen
zijn van veraf en dichtbij gekomen om te worden
genezen. Maar ik moet dit boek klein genoeg maken,
zodat het goedkoop kan worden verkocht en in ieders
bereik komt. Deze dingen zijn om u te laten weten dat
Jezus Christus nog steeds dezelfde is, zoals Hij gisteren
was en vandaag en voor altijd zal zijn en dat u Hem zou
geloven en worden gered. Als u kunt, en onze
opwekkingsdiensten zijn eens in de buurt, bezoek ze dan
alstublieft.
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GETUIGENISSEN
Nu vindt u op de volgende bladzijden enkele

persoonlijke getuigenissen van enigen die tijdens onze
samenkomsten zijn genezen.

Ik was in het ziekenhuis in New Albany,  Indiana, toen ik
hoorde van Br. Branham. Ik was aangereden door een auto.
Praktisch al mijn ribben waren gebroken. Mijn rug
verdraaid. Ik was een hopeloos geval voor de medische hulp.

Br. Branham bad voor mij en onmiddellijk gingen mijn
ribben op hun plaats en mijn rug ook. De dokter kon het
niet begrijpen. Ik stond op, trok mijn kleren aan, ging naar
huis en ging aan het werk.

Prijst God voor Zijn Genezende Kracht.

William H. Merrill, 1034 Clark St., New Albany, Ind.

Ik was vele jaren kreupel. Was enige tijd aan het bed
gekluisterd. Mijn benen waren opgetrokken zodat ik niet
kon lopen. Dokter zei dat ik nooit meer zou lopen. Ik
hoorde van Br. Branham en hoe God zijn gebeden
beantwoordde. Dus belde ik hem. Hij en een andere
jongeman, DeArk genaamd, kwamen en baden voor mij.
Onmiddellijk waren mijn benen genezen. Ik kon lopen. Ik
kan nog steeds lopen. Het is vier jaar geleden gebeurd.

Ik prijs God voor zijn Wonderbare Kracht.

Mevr. Mary Der Ohanion, 2223 E. Oak St., New Albany, Ind.
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Voor wie het aangaat:

Ik was al geruime tijd kreupel. Mijn benen waren
gebroken en ik zou nooit weer kunnen lopen. Volgens de
doktersverklaring. Mijn zoon reed mij in mijn rolstoel naar
Br. Bills samenkomst. Die avond zag ik een man lopen die in
18 jaar niet gelopen had. Ook zag ik een man die zijn
gezichtsvermogen terugkreeg en zonder enige hulp door de
kerk liep. Hij was 40 jaar blind geweest en vele anderen,
kreupelen en allerlei soorten ziekten werden die avond
genezen. Dus toen het mijn beurt was om voor gebeden te
worden, had ik vertrouwen om in Jezus te geloven, dat hij
dezelfde was, gisteren, vandaag en voor immer. Br. Bill bad
voor mij, vatte mij bij de hand en zei: “In Jezus’ naam _
loop.”

Ik voelde de kracht van God op mij komen. Mijn
benen die recht voor mij uitstaken, gingen naar de grond
en ik begon te lopen en prijst God, ik verliet mijn oude
rolstoel en liep verscheidene straten ver naar huis.

Mevr. T. Hargrove, 149 Spring St., Jeffersonville, Indiana.

Twee jaar geleden werd ik opgegeven om te sterven aan
kanker. Ik kende Br. Bill al jaren. Kende hem als een
oprecht persoon en was in vele van zijn samenkomsten
geweest. God zegende hem en deed vele, vele wonderen
door hem. Ik belde hem om voor mij te bidden. Mijn
kanker verdween.

Ik ben nog steeds blij, God prijzend en dankend.

Mevr. L. Stinner, Missouri Ave., Jeffersonville, Indiana
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Ik was door onze huisdokter opgegeven, had nog
maar een paar uur te leven. Ik leed ongeveer 3 jaar aan
kanker.

Een man, Wiseheart genaamd, vertelde mij over Br. Bill.
Zij reden 55 kilometer door sneeuw en ijs om bij mij te
komen. Tegen de tijd dat zij bij mij aankwamen waren er
velen van mijn vrienden en familieleden bijeengekomen,
om mij voor de laatste keer te zien. Mijn dochters hadden
de kleding gekocht waarin ik begraven moest worden. Ik
was bijna bewusteloos toen daar Br. Bill kwam. Hij vroeg
alle ongelovigen de kamer te verlaten. Toen knielde hij en
bad voor mij. Ik voelde de kracht van God op mij toen hij
zijn hand op de mijne legde en meteen voelde ik dat de
kanker was verdwenen.

Ik stond op en prees God voor zijn kracht. Dat is 4 jaar
geleden en ik heb sinds die tijd geen kanker meer gehad.

Prijst God voor Zijn Goedheid.

Mevr. Sarah Hoyse, Middletown Ind.

Ik was kreupel vanaf mijn geboorte. Ik kon nooit lopen
of mijn armen en handen gebruiken. Ik hoorde waar Br.
Bill een wonderbare genezingsdienst hield. Ik ging erheen
en zag vele wonderlijke dingen gebeuren door het geloof in
Jezus’ naam en het opleggen van handen.

Br. Bill bad voor mij, keek mij toen recht aan en zei: “In
Jezus’ Naam, loop.” Ik voelde de kracht van God over mijn
lichaam komen. Ik gehoorzaamde en voor de eerste keer in
mijn leven begon ik te lopen. Ik was 35 jaar oud.

God doet wonderbare dingen in deze laatste dagen.

Prijst Zijn Naam voor altijd.
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Ons kleine meisje Betty was al drie maanden ziek. Wij
hadden twee bekende dokters uit de stad, maar zij konden
de oorzaak schijnbaar niet vinden. Ook hadden wij
bijzondere predikers uit de stad en uit de omgeving, om voor
haar te bidden. Langzamerhand ging het slechter met haar.
Toen lieten wij een man uit Jeffersonville, Ind., komen,
Eerw. Wm. Branham genaamd, die de gave van Goddelijke
genezing had. Br. Bill, zoals hij genoemd wordt, kwam
onmiddellijk naar ons toe. Na uren van gebed kwam hij
binnen en vertelde ons dat de Here hem een visioen had
getoond over wat wij met onze kleine Betty moesten doen. Ze
was slechts vel over been en trilde de hele tijd, net alsof ze
een verlamming had. Br. Bill vroeg ons of we God zouden
geloven en zouden gehoorzamen wat Hij zei te doen. Nadat
hij had gebeden en de naam van Jezus over haar had
uitgeroepen, werd ons kleine meisje onmiddellijk genezen.
Dat is ongeveer 10 maanden geleden. Onze kleine Betty
verkeert nu in blakende gezondheid en is net zo zwaar als ze
behoort te zijn. Ik zal blij zijn een ieder te schrijven die
vragen heeft over haar genezing, of over een van de
genezingen die plaatsvonden gedurende de opwekking die
Br. Branham in 1945 hier in St. Louis hield.

De genezing die plaatsvond tijdens de St. Louis
Opwekking, is te lezen in het boek met als titel “Hemels
Visioen,” door Br. Branham. U zou het zeker moeten lezen.

Eerw. Robert Daugherty, 2009 Gano Ave. St. Louis, Mo.

VOOR WIE HET AANGAAT:

Ik heb 8 jaar en 9 maanden op mijn rug in bed gelegen
met T.B.C, en de dokters hadden mij opgegeven. Ik woog
nog nauwelijks 25 kilo en het leek of alle hoop vervlogen
was. Toen kwam uit Jeffersonville, Ind., ongeveer 55
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kilometer van ons huis, Eerw. Wm. Branham, naar
aanleiding van een visioen dat hij had gezien, waarin een
lam gevangen zat in de wildernis en riep: “Milltown.”
(Daar woon ik.) Br. Branham was hier nooit geweest en
kende niemand die hier woonde. Toen hij binnenkwam
legde hij mij de handen op en bad, terwijl hij de naam van
onze dierbare Here Jezus over mij uitriep. Iets scheen vat
op mij te krijgen en plotseling stond ik op en dankte God
voor Zijn genezingskracht. Ik ging voor het eerst sinds 8
jaar naar buiten, werd toen gedoopt in de rivier, in de
naam van Jezus Christus. Nu ben ik de pianiste van de
baptistenkerk hier. Veel meer gaat er met deze grootse
genezing gepaard. Ik heb geen ruimte in dit getuigenis om
het allemaal op te schrijven. Ik zal verheugd zijn een ieder,
die in mijn genezing is geïnteresseerd, te schrijven en er
alles over te vertellen.

Georgia Carter, Milltown, Indiana.

VOOR WIE HET AANGAAT:

Ik was geopereerd en had een vorm van kanker
overgehouden aan de operatie. Ik had alles gedaan wat ik
wist om mijn gezondheid terug te krijgen, maar het had
gefaald. Mijn vrouw was ook ziek en wij hoorden van
Eerw. Branham en hoe God door hem heen werkte in de
genezing van zieken. Wij gingen ongeveer zes maanden
geleden op een zondagmiddag naar zijn huis en toen wij
aankwamen waren daar vele anderen voor hetzelfde doel,
die werden genezen. Wij hadden toen een gesprek met Br.
Branham en vroegen hem of er iets voor ons gedaan kon
worden. Wij vertelden hem dat we katholiek waren, maar
hij zei dat Goddelijke genezing binnen ieders bereik lag
die geloofde. Hij attendeerde ons op een katholieke dame
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die haar gezichtsvermogen had ontvangen, nadat hij God
gevraagd had haar te helpen en nu leest ze de kleine
lettertjes. Ze was zo blind geweest dat ze naar zijn huis
geleid was. Toen werd er voor mij en mijn vrouw gebeden
en wij werden beiden gezond. Mijn kanker verdween! We
zijn nu zo blij en gezond en elke morgen sta ik op van mijn
bed en bid 3 uren voor Br. Branham en zijn werk voor
God. Ik heb een electriciteitsbedrijf hier in de stad en elke
zondagmorgen gaan we naar de vroegmis en haasten ons
dan over de brug naar de Branham Tabernakel. Ook
bezoeken we de avonddiensten en de gebedsdienst op
woensdagavond. We hebben een geweldige tijd en het lijkt
alsof we in een nieuwe wereld leven. Ik zou graag elke
brief over mijn genezing willen beantwoorden.

Louis H. Head, 417 Garnet Court, Louisville, Ky.

Ik wil mijn getuigenis met betrekking tot Goddelijke
genezing toevoegen, tot eer van God. Ongeveer drie jaar
werd ik gekweld door eczeem, wat zich bleef verspreiden
en erger werd, todat de bovenkant van mijn handen en de
uiteinden van mijn voeten een dikke korst waren. Ze
waren verschrikkelijk gezwollen en erg pijnlijk. Op 11
april 1945 zalfde Br. Branham mij en legde me de handen
op voor gebed, maar in plaats van beter werd ik steeds
slechter en daar ik zalf voor mijn handen en voeten had
gebruikt, dacht ik dat dat vermoedelijk de reden was dat
ik niet werd genezen. Dus besloot ik het gebruik van
medicijnen helemaal te stoppen en mijn zaak geheel aan de
Here over te laten. Op 10 juni baden Br. Branham en Br.
Seward opnieuw voor mij en de Here genas mij. Prijst Zijn
heilige naam! Eén keer eerder had Br. Branham mij gezalfd
voor doorgezakte voeten. Mijn voeten deden zo’n pijn dat
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het een marteling voor mij was om te lopen. Maar sinds ik
gezalfd was, werden mijn voeten sterker en vandaag kan ik
een grote afstand lopen met minder ongemak voor mijn
voeten, dan slechts een blokje vóór de zalving. En ik wens
er aan toe te voegen, dat dit niet mijn eerste ervaring met
Goddelijke genezing is. Eenentwintig jaar geleden woonde
ik een bijeenkomst bij, die geleid werd door Eerw. C. H.
Erickson in Columbus, Ind. Anderen werden van
verschillende ziekten genezen en daar ik een lange tijd aan
een ernstige vorm van catarre (ontsteking van een
slijmvlies met veel afscheiding aan de oppervlakte. Vert.)
had geleden en een gezwel op mijn rechter oog had, zodat
het gedeeltelijk mijn zicht belemmerde (en zou mij na
verloop van tijd blind gemaakt hebben), vroeg ik de Here
ook mij gezond te maken en dat deed Hij. Ik werd door
geen van beide aandoeningen ooit weer lastig gevallen. Ik
ontving deze zegen op mijn zitplaats, daar ik geen
gebedsverzoek aan Eerw. Erickson had gedaan. Ik was
getuige van genezingen en hoorde en las de getuigenissen
van anderen. Bijna twee jaar geleden kwam ik een huis in
de nabijheid van Prospect, Ky., voorbij. Een kleine zieke
baby lag op een strozak in de tuin en de moeder vertelde
me dat het net vier maanden oud was en het was ziek
geweest zolang het leefde. Het was erg mager en huilde van
de pijn als men het voeding gaf. De volgende zondag
vertelde ik Br. Branham over het kind. Hij en de
samenkomst baden voor de baby en enkele weken later
kwam ik het huis weer voorbij en informeerde naar de
baby. Het werd beter en groeide. Ik ging naar binnen om te
kijken en het kreeg eten en genoot er echt van. Er staat
geschreven dat onze hemelse Vader alle macht in hemel en
op aarde aan Zijn zoon Jezus Christus heeft gegeven en
Hem een naam boven elke naam heeft gegeven en Petrus
zei dat het in Zijn naam was, door geloof in Zijn naam, dat
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de lamme bij de Tempelpoort was genezen. Het is in
diezelfde heerlijke naam dat deze wonderbare dingen
vandaag gedaan worden. En als wij genezen worden door
het gebed des geloofs, is dit niet de enige zegen die we
ontvangen, maar het brengt de zekerheid van vergeving
der zonden mee. Jac. 5:15.

Dank God dat we in deze moeizame wereld vandaag
mannen als Br. Branham, Erickson, John Sproul en
anderen hebben, aan wie de Geest de gave van Goddelijke
genezing heeft gegeven. Jezus Christus is dezelfde gisteren,
vandaag en voor immer. En hij kan en wil ons precies zo
genezen als toen Hij het Evangelie van het Koninkrijk
predikte en de mensen negentienhonderd jaar geleden
genas. Ik zag Joan Gray, de kleine baby die ziek was, op 26
augustus. Ze is nu ouder dan 27 maanden en zo gezond als
maar mogelijk is.

De uwe in Christus Jezus,

G. W. Jones, 705 E. Maple St., Jeffersonville, Ind.

Dierbare vrienden, er zijn anderen die genezen zijn en
hun getuigenis zouden willen geven als bewijs van de
kracht van God, maar wij hebben er de ruimte niet voor in
dit kleine boek. Deze getuigenissen die zijn gegeven, zijn
om u te bemoedigen om in Jezus Christus te geloven en hem
te kennen als uw Redder en Genezer

Velen die de Bijbel lezen, zeggen: “Als ik maar in de
tijd van de Bijbel had geleefd, zou ik naar Jezus gaan en
Hij zou mij helpen.” Vriend, hij is hier vandaag om u te
helpen, precies zoals hij was in die dag. Geloof alleen de
Heilige Geest, Hij is de Betuiging van Jezus. Geloof Hem
alstublieft, daar waar u bent en u zult worden genezen.
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PREDIKING
Onze tekst wordt gevonden in Jesaja 53:5.

“Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede
aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing
geworden.”

Nu vriend, de Bijbel zegt: “Door Zijn striemen is ons
genezing geworden.” En wij zullen toegeven dat we nog steeds
vergeving van onze zonden hebben door het vergieten van Zijn
bloed, ongeacht wat we hebben gedaan. Waarom? Omdat het in
de verzoening was, zegt u. Waren Zijn striemen voor genezing
ook niet in de verzoening? Als de verzoening voor genezing zijn
kracht dan verloren heeft, dan bent u in uw zonden; want de
verzoening voor uw zonden werd door hetzelfde Bloed gedaan,
door dezelfde man, op dezelfde plaats, op dezelfde tijd, op
dezelfde dag.

Dan zult u dus moeten zeggen dat zij samenwerken, of het
heeft geen effect meer.

Nee vriend, u gelooft Jezus gewoon op dezelfde wijze voor
uw genezing als dat u dat voor uw zonden doet en de
verzoening zal hetzelfde effect hebben. Het zal voor u op beide
manieren werken, als u gelooft dat het voor u in deze dag
gedaan werd, net zoals in die dag voor hen.

Net zoals u naar de rivier gaat om met de veerboot over te
steken en u anderen ziet oversteken, dus waarom kunt u dat
niet? U gaat niet naar de kapitein van die boot om hem te
vragen of de boot de overtocht wel of niet zal halen. U betaalt
gewoon uw kaartje, gaat aan boord en neemt plaats. Het is dan
aan de schipper om u aan de andere kant van de rivier te
krijgen.
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Het is dezelfde methode door Goddelijke Genezing, u ziet
anderen gezond worden en u kunt ook worden genezen. Ga
slechts naar Jezus. Het kaartje is in dit geval geloof, dan is het
aan Jezus om u er door te helpen.

O, broeder en zuster, gelooft Hem, ook u kunt genezen
worden. De dag van Wonderen is niet voorbij voor hen die
geloven.

Wat doet u het eerst als u van plan bent een picknick te
houden? U pakt de Enkhuizer almanak en kijkt of de almanak
zegt of het die dag regenachtig of mooi weer wordt. Dan zult u
blij zijn als er “mooi weer” staat. Dan zult u zeggen: “Wij
zullen de picknick voor die dag plannen.” U zult alles voor uw
lunch kopen en u klaar maken voor het uitstapje, alleen omdat
de almanak “mooi weer” zegt.

O, broeder en zuster, u hecht zoveel geloof aan een
almanak, waarom kunt u niet in Gods Woord geloven? Bedenk
dat God altijd enigen heeft gehad die geloofden, waarom zult u
nu niet een van hen zijn? Lees Marcus 16 en zie dat de laatste
opdracht die aan de gemeente werd gegeven, het genezen van
de zieken was. Hij zei: “En deze tekenen zullen hen volgen die
geloven.”

Als uw gemeente zegt dat zij gelooft en de tekenen volgen
niet, dan, volgens Gods Woord, geloven zij niet.

Vraag vandaag iemand om een goed teken van een gelovige
en zij zullen naar iemand met een goede maatschappelijke
positie wijzen. Iemand die een aardig bedrag in de
collecteschaal doet. O mijn vriend, sommigen van hen weten
niet meer over God dan een Hottentot over een Egyptische
nacht en sommigen van hen zijn ook nog welbeschaafde
geleerden van een seminarie. Maar u hoeft geen geleerde te zijn
om God te kennen. Maar u moet meer doen dan de meesten van
hen, u moet geloven en als u dat doet zullen de tekenen van
Marcus 16:17-18 u volgen, zoals Jezus het zei.
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Bedenk dat in Marcus 16 staat het Evangelie aan elk
schepsel te prediken. U mag zeggen: “Br. Branham, wat is het
Evangelie, zodat we kunnen weten of we het hebben of niet. Is
het het Woord?”

Paulus zei dat het Evangelie niet alleen met woorden tot ons
komt, maar in de Kracht en Demonstratie van de Heilige Geest.
Zou u dan niet de Kracht van de Heilige Geest willen hebben
om de tekenen van Marcus 16 te tonen?

Sla met mij op 2 Timotheüs, hoofdstuk 3 en zie hoe de
Heilige Geest zegt dat in de laatste dagen mensen een vorm van
godsvrucht zouden hebben, maar de kracht ervan zouden
verloochenen en de Bijbel zegt dat u zich van dat soort mensen
moet afwenden.

Is dat niet een teken dat we in de laatste dagen leven?
Mensen verloochenen de kracht tot genezing en aldus vrij van
zonden te zijn.

De kerken worden zo koud, dat de thermometer onder nul
daalt. U kunt geen overwinning hebben en Goddelijk genezing
in toepassing brengen, tesamen met kaartavondjes en
sigaretten. Sommige mensen gaan op zondag met een grote
sigaar in hun mond naar de kerk en zien eruit als een
onthoornde Texas-stier. Het woord zegt ons dat wij onszelf
moeten reinigen van al onze onreinheid. O broeder, wend u af
van uw wereldse dingen en dien God. Dan zal hij u toestaan op
Zijn hoofdweg der Heiligheid te wandelen, zoals gesproken
wordt in Jesaja, hoofdstuk 35.

Als iemand u een cheque van $70.000,00 zou brengen, zou u
zich verheugen. Als ik u zou vragen waarom u zo blij bent,
zou u antwoorden dat u $70.000,00 hebt. Als ik dat betwijfelde
zou u mij de cheque overhandigen. Als ik zou zeggen dat het
alleen maar een stukje papier was waar iets op geschreven
stond, zou u snel antwoorden dat er een deposito van
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$70.000,00 bij de Amerikaanse regering moest zijn, voordat
deze cheque werd geschreven en dat de regering het daarom
steunde.

Weet dan, dat Jacobus 5:14 zegt dat het gelovige gebed de
zieke gezond zal maken. U zou mogen zeggen dat het slechts
papier was waar iets op geschreven stond. Maar broeder, de
hele Hemel steunt de Bijbel.

Als u Zijn Woord leest, bedenk dan dat de belofte voor u is.
Begin u dan te verheugen en geloof en Hij zal u genezen.

Hij is dezelfde God vandaag en voor immer. Amen.

Uitgegeven in het Engels in 1940
Herdrukt in het Engels in 1991

Gedrukt in het Nederlands in 2002.

VOICE OF GOD RECORDINGS, Europees kantoor
Postbus 78, 9520 AB Nieuw-Buinen, Nederland

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 U.S.A.
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