
GODS ENIGE VOORZIENE

PLAATS VAN AANBIDDING

 Goedemorgen! Blij om hier deze morgen te zijn. En we
zijn blij en verheugen ons in deze geweldige gemeenschap

rondom deze oude geloofsliederen. Daar houden we van. U niet?
Het Amen koor. Dat is wat Hij is, de Amen, zie. Hij heeft het
laatste woord te zeggen.
2 Ik zat daar te praten met mijn oude vriend, broeder Brown,
terwijl de liederen aan de gang waren. En hij zei: “Broeder
Branham, ik heb tot gisteren nooit ingezien waar u het over had.”
Hij zei: “Als de mensen er gewoon in konden komen waar u over
spreekt,” zei, “zou elke hindernis uit de weg gaan.” Dat klopt
precies. Dat klopt. Zo is het precies. Als u het slechts zou kunnen
vatten, het zou kunnen grijpen. Zie?
3 Ik sprak met mijn kleine vriend, Ernie Fandler. Ik denk dat
sommigen van u aan de telefoonverbindingen Ernie nog kennen,
hoe hij tot bekering kwam en hoe hij tot de Here werd geleid.
Hij spreekt niet goed Engels anders zou ik hem willen laten
komen om een woord te zeggen. En hij haalt zijn we’s en W’s
allemaal door elkaar. Hij vroeg me of ik me de tijd herinner in
Shawano, waar hij woont. De man stierf tijdens de samenkomst,
viel voorover in zijn stoel, dood, lutheraan. We lieten iedereen
zich rustig houden. Spraken het Woord van de Here over hem
uit, hij kwam weer tot leven en ging meteen weer aan het werk.
Hm-hm. Dat is hun altijd bijgebleven; hij wil dat we weer
terugkomen.
4 Ik begreep dat er vanmorgen in Frankrijk er meer dan
tweeduizend Fransen een meerdaagse vasten houden, dat we
de Boodschap naar Frankrijk komen brengen, in Frankrijk, de
hele protestantse natie, het protestantse deel van de natie van
Frankrijk. En dus zijn we…
5 Het begint nu pas te bloeien, het begint nu pas, het kaf trekt
zicht terug zodat de tarwe daar nu kan liggen. Zie? Dus blijf
gewoon eerbiedig, blijf bidden. Zie? Onthoud: “Zij die op de Here
wachten, zullen hun kracht vernieuwen.”
6 Nu is er…Ik was…word al behoorlijk oud en ik dacht:
“Zal ik…Zal er nog een opwekking komen, zal ik nog zo’n tijd
meemaken?” En onthoud nu, uit het westen zal een ruiter op een
wit paard komen. We zullen dit pad opnieuw berijden. Dat is
juist. Zodrawe er klaar voor zijn. Het is een belofte, ziet u.
7 Nu, ik wil tegen broeder Leo zeggen…Ik had het
gisteravond over broeder Wood, zijn broer die hier is. Broeder
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Leo, als u en de kleine groep die daar vanochtend is aangesloten;
zuster Mercier, uw vader is hier. Ik heb hem gisteravond gezien.
Hij is hier ergens in het gebouw, en hij ziet er goed en gezond uit.
8 De morgen dat hij genezen werd in het tabernakel waren
er twee ernstige kankergevallen, die echt op sterven lagen, en
beiden werden genezen. En haar vader, een oudere man in een
hartaanval, werd daaruit gehaald tot eer van God. En hij is hier
ergens in de samenkomst. Ik zie hem nu niet in de menigte, maar
hij was hier gisteravond.
9 Groeten aan u allen door het hele land; hier op deze
wonderbare plaats van de Life Tabernacle, hier in Shreveport,
met een hele opeengepakte menigte voor een zondagsschool.
Weet u, als ik in Shreveport woonde, en niet om iets tegen iemand
te zeggen, maar dit zou de plaats zijn waar ik naar de kerk
zou gaan, hier in de Life Tabernacle. Dit is geen denominatie.
De Life Tabernacle is vandaag de dag, is een interkerkelijke
tabernakel. Ze zijn uit de denominatie gekomen omdat ze mij en
deze Boodschap die ik verkondig, hebben geaccepteerd. Broeder
Jack Moore, mijn broeder en vriend, hij werd uit de denominatie
gehaald omdat hij met mij omging. En dus denk ik dat hij wat
waardering verdient. Dat is juist. God zegene hem. En houd zijn
handen op in gebed en geloof met hem.
10 En nu, zusterMoore, ik zie haar nergens, ze, ja, daar achterin,
ze ziet er deze morgen uit als een klein meisje zoals ze daar zit,
al dit, aangekleed, nieuw, in dit, op haar paasbest lijkt het wel.
En het lijkt…Broeder Jack herkende haar zelf niet eens. Nu, nu
zuster Moore!
11 We missen Anna Jeanne en Don en hen allemaal. Blij om
broederNolan te ontmoeten, de…een van demedewerkers hier.
12 En broeder Ernie, ik vroeg hem gisteren of hij dat Amen
wilde zingen. Ik heb het op een plaat en ik heb het ding versleten
door er steeds naar te luisteren, Amen. Ik denk dat hij daar
een stem voor heeft; niemand kan ertegen op. En kleine Judy,
ik zag haar; die twee, ze lijken net broer en zus. Nietwaar? Ze
zijn man en vrouw. Kijk eens naar ze beiden, zie, wel ze zien er
precies gelijk uit. Zie? En echt een lief klein stel. Dat zijn, weet
u, dat zijn…Broeder Palmer die net de gouden trappen heeft
beklommen, dat zijn zijn dochter en schoonzoon. En dat is…Ze
is zeker een bijdrage aan zijn goede opvoeding van een kind. En
hij heeft er ook meer, die ook met predikers zijn getrouwd, en
deze zijn de evangelisten en op hun veld, en anderen. Dus het is
gewoon geweldig.
13 Ik heb zuster Palmer niet gezien. Ik zou eigenlijk niet weten
of ik haar zou kennen of niet als ik haar zag. Ze is misschien,
ergens (natuurlijk) in de samenkomst. Helemaal achterin. God
zegene u zuster Palmer.
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14 Mijn hart beeft elke keer als ik eraan denk. Broeder Palmer
had nog maar net de trappen beklommen, slechts een paar
minuten, tot ik het bericht kreeg dat hij was heengegaan. Ik
kon het gewoon niet geloven. Billy belde me en iemand had…
te pakken gekregen, en ze wisten…We waren zulke goede
vrienden, en om te weten dat hij er niet meer was, het was echt
schokkend. Maar we moeten allemaal gaan, wie we ook zijn, we
moeten gaan, een voor een. Maar er is slechts één ding: “Laat
ons de slotsom horen van de hele zaak: Vrees God en houd u aan
Zijn geboden, want dat is de gehele opdracht voor ieder mens.”
Prediker 12.
15 Nu, ik heb niet al te veel tijd voor deze zondagsschoolles en
ik ben schor.
16 Zeg, broeder Pearry Green heeft een goed ding gedaan. Hij
hoorde me gisteravond zeggen “dat ik mijn kleine haarstukje
miste dat ervoor zorgt dat ik…” Hij belde daarheen en
probeerde iemand te vinden die het voor me kon laten invliegen.
Ik zei: “Je bent te laat, ik ben al schor.” Ik heb jaren geprobeerd
om er iets tegen te vinden, maar toen ik dat kreeg, werd het
verholpen. Maar ik ben het deze keer vergeten, dus ik ben een
beetje schor. Dus heb alstublieft geduldmetmij, als ik spreek.
17 Nu, hoeveel houden van zondagsschool? O my, dat is juist.
Het is goed om uw kinderen naartoe te sturen. Nee, laat me dat
corrigeren, goed om uw kinderenmee heen te brengen. Dat klopt,
om uw kinderen mee heen te brengen; komt u ook. Hoevelen
weten hoe onze zondagsschool is ontstaan? Waar is het ontstaan?
Engeland. Hoe heette het eerst? Lompenschool. Dat klopt, heette
“Lompenschool.” Want ik ben nu de naam vergeten van de
man die het heeft opgericht. Wat was zijn naam? [Iemand zegt:
“Robert Raikes.”—Red.] Dat is waar, precies ja. En hij haalde
de kleine kinderen van de straat (die in lompen waren en geen
plaats hadden om heen te gaan en gewoon erg min) en hij haalde
ze binnen en begon ze lessen te geven over de Bijbel. En het is
uitgegroeid tot een van de grootste instellingen zowat van de
kerk vandaag, zondagsschool. Het is goed om er te gaan. Zorg dat
u komt, breng uw kinderen mee. Ik denk dat de tabernakel hier
leraren heeft, ervoor ingerichte kamers, leeftijden, enzovoort. En
u nieuwe bekeerlingen die net tot Christus zijn gekomen, volg de
Boodschap verder; kom hier naar de Life Tabernacle, en ze zullen
u goed doen.
18 Nu, vanavond gaan we een ouderwetse gebedsrij hebben. We
gaan gewoon bidden voor de zieken zoals we dat vroeger deden,
broeder Jack en broeder Brown.
19 Ik herinner me dat ik broeder Brown zag proberen die
gebedskaarten uit te delen, en hoe hij zelf als prediker, en in die
dagen in een organisatie, die, ze zouden hem onder druk zetten,
weet u: “Ik—ik ben uw broeder hierin,” weet u, “u moet me daar
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zien te krijgen.” O, hij heeft het wel degelijk moeilijk gehad maar
hij bleef zo trouw als maar kon zijn. Broeder Brown is één fijne
man. En dus, we houden van hem.
20 En naarmate ik ons allen, ons alle drie op leeftijd zie komen,
naar het einde toe. Het zou erg triest zijn als we niet dat grote
gegeven binnenin ons geplaatst hadden waarvan we weten dat
het deWaarheid is. We staan dus op het punt om een dezer dagen
terug te keren, terug naar onze jonge mannelijkheid om nooit…
onze lichamen getransformeerd, in Zijn gelijkenis gemaakt, om te
staan. “Want wanneer deze aardse tent waarin wij wonen, wordt
afgebroken, is er reeds een die wacht.”
21 En het dankbare ervan, dierbare vriend, dat de dierbare Here
Jezus…U die mij vertrouwt om u de Waarheid te vertellen; de
dierbare Here Jezus liet me één morgen, omstreeks acht uur, dat
Land zien. Nu, het was niet—het was geen visioen; maar, dat wil
ik niet zeggen. Wat het ook was, het was net zo echt als ik hier
tot u spreek. Nu, ik zag de gezichten van die mensen, en ik kon ze
niet herkennen, ze waren weer jong geworden. En ze waren net
zo echt als…Ik hield hun handen vast en zo. Net zo echt…
22 En het hielp me, want ik had vroeger een idee dat als een
persoon stierf, dat alleen hun ziel wegging. Maar toen, toen Hij
mij dat citeerde, dat: “Als deze aardse tent waarin wij wonen,
wordt…dat we er al een hebben.” Zie? En we moeten alles in
drieën hebben, om een volmaaktheid te hebben. Zie? En er is hier
één lichaam, dan dát lichaam daar, wat het—het hemelse lichaam
is, en dan het verheerlijkte lichaam in de opstanding. Zie, dat
maakt het compleet. Zie? Dus het is een…Het is geen mythe,
het is geen idee, het is geen geest. Het is een man en een vrouw
zoals u bent, precies zo.
23 En dan jaren geleden zag ik de streken van de verlorenen
en was daar. Ik zeg u vriend, als een oude man, laat me u
hiervan overtuigen, door de natie dezemorgen, nooit die plaats te
willen zien. Er is geen enkele manier dat ik het zou kunnen…
als ik een kunstenaar was met een kwast zou ik het beeld niet
kunnen schilderen. Als een prediker zou ik het u niet kunnen
beschrijven. Over de hel gesproken als een brandende plaats,
het is een miljoen keer erger dan dat, de gruwelen die daarmee
gepaard gaan.
24 En de hemel…of deze plaats, waar het ook was, ik weet
niet hoe het te noemen. Hij verwees ernaar als “zielen onder
het altaar.” Maar, toen het er was; ik heb nooit…Er is geen
manier om uit te leggen hoe geweldig dat is. Er is…Nu, u moet
me gewoon op mijn woord geloven, ik ben maar een mens. Zie?
Maar, deze visioenen die altijd zijn uitgekomen precies zoals ik
u verteld heb, en u weet dat ze allemaal waar zijn geweest, dat is
ook waar. Wat u ook doet, als u al het andere mist (gezondheid,
kracht, uw gezichtsvermogen, wat het ook is), mis dat niet. Er is
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niets dat ermee vergeleken kan worden. Het is…Er is geen—
er is geen woord in de Engelse taal, die ik ken, dat het zou
kunnen uitdrukken. Als u zou zeggen “perfect,” het gaat dat te
boven; “superbe,” het—het gaat dat te boven; “subliem”…Er
zijn geen—er zijn geen woorden die ik ken die het zouden kunnen
uitdrukken, want het was zo…En dan te bedenken, dat is er nog
niet eens het einde van. Ik dacht: “Ik bang zijn om naar dit te
komen?”
25 Ik zei: “Eet u?”
26 Zei: “Niet hier. We eten hier niet, maar als we teruggaan naar
de aarde ontvangenwe een lichaamwaarwe in eten.”
27 Wel, ik kon ze voelen. Ze waren net als dat. Zie? En ze…
Ik zei: “Wel, u hebt…” O ja, ze hebben een lichaam. Het is
niet slechts een mythe, het is een lichaam. We kennen elkaar. Ze
kendenmij allemaal, omhelsdenme,miljoenen van hen.
28 En ik zei: “Wel, ikwil Hem zienDieme hier heeft gebracht.”
29 Hij zei: “U kunt Hemnu niet zien, umoet wachten.”
30 Ik zei: “Waarom heeft ume op…hierboven gezet?”
31 Zei: “U was een leider in het leven.”
32 En ik zei: “Bedoelt U dat dit allemaal Branhams zijn?”
33 Hij zei: “Nee!Dat zijn uwbekeerlingen tot Christus.” Zie?
34 Ik keek rond, en toen vervaagden alle zware nachten en
de beproevingen, toen ik hun gezichten kon zien. Een jonge
vrouw rende daarheen, een zeer mooie vrouw en ze sloeg gewoon
haar armen om me heen en zei: “Dierbare Broeder.” En toen ze
voorbijkwam…Nu, ze was een vrouw. Dus…Maar daarbinnen
zal er nooit zonde zijn. Zie, onze klieren zijn daar veranderd. Ze
zullen daar geen kinderen meer grootbrengen. Zie? Zie, allemaal
hetzelfde.
35 Wat het verschil uitmaakt, de sensatie. Dat is de reden dat
ik niet geloof in dansen op de vloer. Geen man…Ik, voor God
en mijn Bijbel heb ik rein geleefd, wat dat betreft, mijn hele
leven, toen ik een kleine jongen was, heel mijn jongemannentijd
door. Elk meisje waarmee ik ooit uitging, ik kan zo met haar
teruglopen naar het Oordeel. Zie?Maar er is geenman, hetmaakt
me niet uit wie u ook bent, die zich door een vrouw (in de vorm
van een vrouw) dicht tegen u aan kan laten omarmen; als u een
ware gezonde man bent, is er een sensatie. Maar het was daar
niet; er waren er geen klieren. U heeft allemaal dezelfde klier.
Zie? Gewoon pure, onvervalste zuster- en broederliefde, meer
dan het zou zijn voor uw…zelfs voor uw…uw eigen dochtertje
te omhelzen. Zie? Uw eigen dochter, toch is ze gemaakt…ze is
vrouwelijk en u bent een man. Zie, er zou iets kunnen ontstaan;
maar daar kan het niet, de zonde is gedaan, het is allemaal
voorbij. Zie? Echte…gewoon echte, heilige liefde.
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36 En ik keek naar die vrouw. Er waren…leek wel miljoenen
van hen daar, en ze hadden allemaal lang haar en witte gewaden
aan. En—en deze die tegenmij sprak, zei: “Herkent u haar niet?”
37 Ik zei: “Nee.”
38 Zei: “Zewas in de negentig toen u haar tot Christus leidde.”
39 “Verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid.” Zie?
Gewoon geen manier om ooit uit te leggen wat het is. Neem
gewoon mijn woord ervoor als u me gelooft. Zorg ervoor dat…
verbrandt elke brug van de wereld achter u.
40 Ik geloof dat de gemeente de Boodschap begint te horen
en begint te begrijpen. Maar vrienden, luister, we moeten in
de tegenwoordigheid van de Zoon liggen, we moeten gerijpt
worden. Ons—ons geloof is nog niet rijp. Intellectueel horen we
de Boodschap die God ons gegeven heeft en zien de tekenen die
Hij ons toonde en het door de Bijbel bewijst dat het er is, maar
o, wat heeft de gemeente van node om in Zijn tegenwoordigheid
te liggen totdat ze zacht wordt, weet u, en liefelijk wordt in de
Geest, zodat het helemaal kan doorstromen. Soms wordt u in het
spreken van de Boodschap hard, moet u het zo laten doordringen
omdat u een spijker om moet slaan om het te laten vasthouden.
Maar wanneer de gemeente het eenmaal vat, de uitverkorenen
eruit zijn geroepen en afgescheiden zijn, vervolgens in de
tegenwoordigheid van God, ik weet dat het zoiets zal zijn als de
mensen daar wanneer het in de Opname gaat.
41 Ik zou vanmorgen spreken over De opname maar ik heb
gewoon niet genoeg stem om het te doen, en hebt u dus nog even
geduld met me terwijl ik wil spreken over het onderwerp van
Gods enige voorziene plaats van aanbidding.
42 Nu, het is een hele grote tekst. Dus laten we nu bidden. En
door het land vanmorgen, waar u ook bent, buig even uw hoofd
voor enkele ogenblikken.Wees nu heel oprecht, we benaderen het
Woord van God, wat God is in lettervorm.
43 Grote Auteur van dit boek: “Het is een Zaad,” wordt ons
geleerd, “dat een zaaier heeft gezaaid,” zo zei de Auteur. Nu, we
beseffen ook dat een zaad zal groeien als het in de juiste soort
grond zit. Dus Vader, wilt U deze morgen alle doornen en distels
en ongeloof en sceptische gedachten uit onze harten wegnemen;
opdat hetWoord vanGod vrijelijkmag groeien, bewaterd door de
Geest in onze harten, opdat wij het volk van God mogen worden.
Sta het toe Vader. Dat is in ons hart. Niet alleen voor wij die
dit hebben herkend, maar mogen er anderen zijn door het land,
ieders hart dat brandt van liefde en tederheid, die zal gaan om
te proberen de verloren broeder te winnen, de verloren zuster.
Sta het vandaag toe God. We zien geheel op naar U, want U bent
onze Gids, en onze Here. Dus we bidden dat U ons vandaag in
UwWoord zult leiden, en ons van Uw zegeningen geeft. Door Uw
genade en in UwNaam vragen we het. Amen.
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44 Nu, laten we als onze tekst nemen…wil ik lezen uit het
Boek Deuteronomium, het Oude Testament, gewoon voor een
achtergrond uit de Schrift. Ik heb een paar aantekeningen die ik
snel heb opgeschreven nadat ik terugkwam van het ontbijt met
broeder Vayle.
45 Ik heb nooit de man in dat hotel daar kunnen bedanken…
dat restaurant die avond, die voor ons—voor ons avondeten
betaalde. Mijn vrouw en ik en mijn kleine dochter waren daar
en toen ik mijn rekening ging betalen, had iemand het betaald.
Wie het ook was, ik dank u. Zeiden: “De man die aan het einde
van de bank zat.” Natuurlijk zat er een hele groep daarbinnen
die we kenden. Nu, ik…een soort Kickapoo, of zoiets, de plek
hier, het restaurant waar we waren. Dank u, wie het ook was die
dat deed. Een ieder van u, God zegene u.
46 Nu, in het 16e hoofdstuk van Deuteronomium, het is de
viering van het Pascha. Dus we willen de eerste paar verzen
lezen, de eerste vier of vijf, zes verzen hier.

Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha…
(Dat betekent “april.”)…de HERE, uw God, want in de
maand van deze Abib heeft de HERE, uw God, u in de
nacht uit Egypte gevoerd.
Dan zult gij voor de HERE, uw God, het Pascha

slachten, kleinvee en runderen, op de plaats die de HERE
verkiezen zal om Zijn Naam…te plaatsen.
Gij zult daarbij het ongezuurde brood eten; zeven

dagen zult gij ongezuurd brood eten, brood—brood
waarbij,…want overhaast zijt gij uit het land Egypte
getrokken; …gij de—de dag gedenkt toen gij uit het
land Egypte vertrok, al de dagen uws levens.
En er zal geen ongezuurd brood bij u aangetroffen

worden in uw gehele gebied, zeven dagen lang; noch zal
iets van het vlees dat gij op de avond van de eerste dag
geslacht hebt, de nacht overblijven tot de morgen.
Gij mag het Pascha niet slachten binnen een van de

poorten die de HERE, uw God, u geeft.
Maar op de plaats die de HERE, uw God, heeft gekozen

om Zijn Naam daar te plaatsen, daar zult gij het Pascha
slachten, tegen de avond, als de zon ondergaat, op het
tijdstip dat gij uit Egypte trok.
Nu, moge de Here zijn zegeningen geven aan het lezen van

Zijn Woord.
47 Nu, zit er een ruis in de microfoons? Gisteravond hoorde
ik het. Kunt u het goed horen, overal? U kunt het niet horen.
[Broeder Branham stelt de microfoon bij—Red.] Is dat beter? Is
dit beter als ik met de microfoons zo naar beneden spreek? Ik
ben een beetje hees, dus om die reden sta ik vanmorgen dichtbij
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en ik hoop dat broeder Pearry het—het daar kan krijgen. Kunt u
het nu goed horen? Ik denk dat ze het voormekaar hebben.Goed.
48 Nu, de plaa-…Hetgeen waar ik vanmorgen over wil
spreken, is dat God slechts één plaats heeft waar de aanbidder
God kan ontmoeten, slechts één plaats. Door de eeuwen heen
hebben velen gezocht naar deze geheime plaats van God, door
al de eeuwen heen. Zelfs Job wilde weten waar Hij woonde: “Als
ik maar naar Zijn huis kon gaan en aan Zijn deur kloppen.” Job
wilde Gods woonplaats vinden, want daar wordt God en door
zijn familie samen aanbeden.
49 Net als gisteren, in de boodschap gistermorgen, kwamen we
erachter dat het mogelijk is voor een mens om God tevergeefs te
aanbidden, met oprechte aanbidding. God heeft al deze dingen
voor ons vastgelegd, maar het punt is dat we op zoek moeten
waar ze te vinden zijn. Paulus vertelde Timotheüs om het te
onderzoeken, en om—ter rechter tijd of ten ontijde, bereid om
een—een—eenwoord te geven of…vande hoop die in hemwas.
50 Nu, al deze dingen staan daarin. En we ontdekken…Eens
zou ik graag naar Shreveport willen komen waar we gewoon
twee of drie weken hebben om gewoon dertig minuten per avond
te nemen, en gewoon voor een onderwijzing, zie, gewoon in het
Woord blijven, deze geheime passages, zie, waar we gewoon
kunnen uitvinden hoe we erin kunnen komen. En let gewoon
op, volgt u Gods aanwijzing, er is slechts één sleutel voor elke
deur. Dat is juist. En geen andere sleutel, hoezeer het er ook op
lijkt, God heeft geen loper; heeft maar één sleutel. En nu, u moet
die sleutel hebben, anders gaat de deur niet van het slot. Het
maakt niet uit hoe oprecht u bent, u kunt die deur nog steeds
niet openen.
51 Nu, hoevelen waren er laatst bij het ontbijt van
gisterochtend? Goed, ik denk haast, minstens negentig procent
van u of meer. Om een achtergrond te schetsen voor wat ik ga
zeggen, David was tot koning gezalfd (gezalfd door God), de
grootste koning die Israël ooit heeft gehad, afgezien van de Here
Jezus (Die God is) de Gezalfde. David is Zijn zoon, of Jezus
was Davids Zoon volgens de afstamming, naar het vlees. En Hij
zal op Davids troon gezeten zijn, zoals iemand erfgenaam wordt,
zoals de—de prins altijd de—de troon van de koning erft.
52 Merk op, nu, dat David, ofwel hij gezalfd was, maar ondanks
de zalving wat hij deed, stapte hij uit de wil van de Here met die
zalving; en heel het volk, omdat ze niet de Schrift volgden of de
sleutel tót deze openbaring, ook allemaal gezalfd, ze jubelden en
prezen God allemaal samen voor een zaak dat er helemaal goed
uitzag: om het Woord van God terug te brengen naar het huis
van God. Maar David was koning, geen profeet. Zie? Hij…Er
was een profeet in het land om het door te doen en God onteerde
de hele beweging, omdat ze nooit de juiste sleutel gebruikten. De
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deur ging niet van het slot. En nu moeten we dat onthouden en
dat in gedachten houden. Er is…Alles van God, het moet op één
bepaalde manier gedaan worden, en daarmee is de kous af. Nu,
God heeft daar één bepaalde Gemeente, waarin Hij de mensen
ontmoet, en Hij zal u in die Gemeente ontvangen en geen andere
gemeente.
53 Ik heb dit gezegd omdat ik zo vaak verkeerd begrepen ben en
mensen hebben me gezegd…

Ik zeg: “Bent u een Christen?”
“Ik ben baptist.”
“Bent u een Christen?”
“Ik ben een methodist.”
“Bent u een Christen?”
“Ik ben van Pinksteren.”

54 Nu zie, dat betekent helemaal niets voor God. U bent gewoon
met de verkeerde sleutel aan het porren. Maar er is een juiste
sleutel, er is er één waar God…God heeft nooit beloofd om
u te ontmoeten als een methodist, of als een baptist of een
pinkstergelovige, of welke denominatie dan ook. Hij beschouwt
de denominaties niet eens, ze zijn tegen Hem.
55 Over die lange Boodschap, ik zal het binnenkort in de
tabernakel prediken. En dan zal broeder Jack het horen en dan
kunt u zien wat u ermee wilt doen, want het zal op de band
worden opgenomen.
56 Nu, mensen doen alsof God verplicht is hen alleen te
ontmoeten op grond van hun theologie. Nu, mensen gedragen
zich zo. Ze willen zelfs niet eens met elkaar omgaan.
De drie-eenheidsmensen van pinksteren zullen niet met de
eenheidsmensen omgaan, noch zullen de eenheidsmensen met
de drie-eenheidsmensen omgaan. De methodist niet met de
baptist, omdat de één wettisch is en de ander calvinist, dus ze
hebben helemaal geen gemeenschap. En zemaken demensen hun
gedachten zelfs zo in dewar dat ze zelfs tegen elkaar zijn.
57 Een tijdje geleden ging ik om te bidden in een
ziekenhuiskamer. Er lag daar een dame, erg ziek, voor een
operatie, ze verwachtten dat ze zou sterven. Een andere dame
lag daar (ik werd opgebeld om voor haar te bidden.), ik zei tegen
haar: “Zou u het erg vinden als ik een ogenblik zou bidden?”
58 En ze zei: “Trek dat gordijn dicht!”
59 En ik zei: “Het spijt me.” Ik zei: “Ik wilde alleen maar gebed
vragen.”
60 Ze zei: “Trek dat gordijn dicht!”
61 Ik zei: “Ja mevrouw.” Zij en haar zoon zaten daar, zag eruit
als een kleineRicky. En ik zei: “Wel, bent u geen Christen?”
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62 Ze zei: “Wij zijn methodist!”
63 Zei: “Wel, dat heb ik u nooit gevraagd, ik vroeg u of u een
‘Christen’ was.” Zie?
64 En dus, ze zei: “Trek dat gordijn dicht!”
65 Zie, omdat iemand die geen methodist was, zou gaan bidden
voor een stervende vrouw, wat zij ook was. Maar omdat het niet
met haar eigen organisatie was verbonden, wilde ze het niet eens
horen of er ook maar iets mee te maken hebben. Als dat geen
farizeeër is dan heb ik er nog nooit een gezien!
66 Wacht maar tot u Het spoor van de slang hoort. Hm. Goed.
Nu, denken nu dat hun denominatie de enige is die voor God telt:
“God zal u niet horen tenzij u een methodist bent of een baptist
of van—van de drie-eenheids- of de eenheidsgemeente” of iets
dergelijks. Dat is verkeerd!
67 En dat is mijn doel; maar als er zo’n—zo’n verlangen is in de
gedachten en harten van mensen om juist te zijn…Ik geloof niet
dat de vrouwhet deed omdat…of iemand anders. Eenmethodist
zou niet opstaan en het opnemen voor demethodistenkerk omdat
hij—hij wist dat het verkeerd was. De man denkt dat het juist
is. Ik geloof niet dat een drie-eenheidsaanhanger iemand van
de eenheid zou veroordelen, of iemand van de eenheid een
aanhanger van de drie-eenheid in pinksteren, omdat hij anders
wil zijn, hij denkt dat hij gelijk heeft, en u moet zijn ideeën
respecteren. Weet u, de deken strekt zich wederzijds uit. Maar
onthoud, bij dat alles, als er iets is in het hart van een man, of
het hart van een vrouw, dat ze geloofden dat dat “juist” is, dan
moet er ergens iets zijn dat ook juist is. Zoals ik vaak heb gezegd:
“Wanneer de diepte roept tot de diepte, moet er een diepte zijn
om die roep te beantwoorden.”
68 Weet u, er is ons verteld dat—dat een zeehond eens op de
oever liep, van de—van de zee, met poten. Maar nu heeft hij geen
potenmeer, ze zijn in flippers veranderd, omdat hij…de flippers
nodig had, toen hij van het land, een pelsdier, naar de zee ging;
de natuur had voor hem flippers gevormd in plaats van poten,
omdat hij meer zwom dan dat hij liep.
69 Ik kan me die grote man nu even niet herinneren die naar de
Zuidpool ging. Hoe heette hij ook alweer? Byrd. Ze zeggen dat hij
jassen liet maken voor wat vee op deze expositie; waar hij het vee
meenam voor melk. En hij maakte bontjassen om te voorkomen
dat het vee doodvroor. Maar toen hij daar aankwam, hadden ze
geen bontjas nodig, de natuur had er een voor hen laten groeien.
Zie? Waarom? Voor er een vin op de rug van een vis zat, moest
er water voor hem zijn om in te zwemmen, anders had hij nooit
een vin gehad. Er…Voordat er een boom was om in de aarde te
groeien, moest er eerst een aarde zijn om in te groeien, anders
was er geen boom geweest.
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70 Dus ziet u, zolang er iets in het menselijk hart is dat ergens
om roept, moet er daar ergens iets zijn om te reageren om aan die
oproep te voldoen.
71 Een vrouw…Een tijdje geleden werd hier een autopsie
gehouden op een vrouw die gestorven was. En de reden waarvan
ze—ze beweerden dat ze stierf, ze at constant de hele tijd uien.
Als ze geen uien at, zou haar hoofd jeuken en alles; ze konden
niet achterhalen wat het was. Dus tijdens de autopsie vonden ze
een gezwel in de vrouw, van een bepaald soort cellen; ze hadden
er een—een naam voor. En ze konden dat gezwel nemen en het
in een kom met uien leggen, en het loste de uien gedurende de
nacht op. Zie? Wat was het? Het was iets in de vrouw dat om
uien riep, en als er geen uien waren geweest, zou er geen gezwel
zijn geweest.
72 Met andere woorden, er moet eerst een Schepper zijn voordat
er een schepping kon zijn. Zie?
73 Nu, als er in het menselijk hart een verlangen is…Zoals
methodist, baptist, presbyteriaan tot katholiek, al deze anderen,
proberend die ene ware weg te vinden, en ze worden verteld
door hun priester en voorgangers enzovoort “dat dit de ware weg
is.” Ze zeggen, de priester zegt: “Er is geen redding buiten de
katholieke kerk.”
74 Wel, elke kerk heeft zijn…hun eigen idee. Sommigen zullen
het niet toegeven, maar ze doen het door hun daden. Uw daden
spreken luider dan uw woorden. Het is gewoon een…In andere
woorden, ze zijn nog meer een hypocriet dan de katholiek. De
katholiek bekent het rechtuit: “Ik geloof dat dit het enige is,”
maar zij doen dat niet. Ze verbergen het, maar hun daden
bewijzen wat ze denken. Zie?
75 Nu, er moet dan één plaats zijn, omdat er een verlangen in
het menselijk hart is om het te vinden. En ik denk dat het Woord
van God het antwoord heeft op alles wat we nodig hebben. Dus
God heeft het antwoord, en laten we er nu naar zoeken in de
Schriften. En als God ons dan door de Schriften de enige plaats
laat zien, de enige grond (de enige denominatie, als dat zo is), de
enige manier waarop God een mens zal ontmoeten, dan moeten
we ons daaraan vasthouden, want we hebben de Waarheid van
de Bijbel gevonden, wat het zegt.
76 Nu, het woord Deuteronomium, het woord zelf betekent
“twee wetten,” het woord Deuteronomium. En God heeft twee
wetten. De twee wetten: een ervan is ongehoorzaamheid aan het
Woord en sterf; en de andere is gehoorzaamheid aan het Woord
en leef. Dat zijn de twee wetten, en Deuteronomium betekent
die twee wetten. Ze worden ons allebei duidelijk getoond in de
Schrift. De ene is dood, de andere is Leven; Leven en dood. God
houdt zich alleen met Leven bezig, Satan alleen met dood. En
deze werden aan de wereld getoond, in het openbaar, openlijk,
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voor ieder oog, en er is geen excuus voor ons. Een ervan werd
getoond op de berg Sinaï, toen de wet werd gegeven, die de hele
mensheid ter dood veroordeelde; de andere werd gegeven op de
berg Golgotha, die het hele menselijke ras tot het Leven bracht
toen de straf werd betaald in Jezus Christus. De twee wetten van
Deuteronomiumwerden vervuld in deze twee grote dingen.
77 Ik wil dat u nogmaals opmerkt dat er ook twee verbonden
werden gegeven. Eén verbond werd aan Adam gegeven, dat op
voorwaarden was, zoals de wet: “Als u dit niet aanraakt dan zult
u leven; maar als u dit aanraakt, zult u sterven.” Dat was een
wet. Toen werd er een andere wet gegeven aan Abraham, die uit
genade was, onvoorwaardelijk: “Ik heb u en uw zaad na u gered.”
Amen! Dat is een type van Golgotha, niet het type van—van—van
Adams verbond, het is een Abrahamitisch verbond.
78 Maar nu horen we Hem zeggen dat er slechts één plaats is
waar Hij de mens zal ontmoeten om te aanbidden. We lezen het
hier in de tekst.We zullen er zometeen naar terug verwijzen.
79 Als er dan maar één plaats is waar God de mens
ontmoet, kunnen we maar beter heel goed oppassen. Nu,
laten we vanmorgen onze tradities opzij zetten, en…in deze
zondagsschoolles, en er heel zeker van zijn dat we die ene plaats
vinden. Want God heeft hier gezegd dat Hij u niet zal ontvangen
op welke andere plaats ook. In welke andere kerk ook zal Hij u
niet ontvangen. Alleen in Zijn Gemeente, dat is de enige plaats
waar Hij u zal ontvangen.
80 Nu: “Wat zei u broeder Branham?Als ik oprecht ben?”Nee.
81 Onthoud, Jezus sprak tot een aantal oprechte mensen,
de aanbidders van Zijn dag, en Hij zei: “Tevergeefs aanbidt
u Mij.” Echte, oprechte aanbidding, uit het diepst van
hun hart. “Tevergeefs aanbidt u Mij, omdat ze leringen
onderwijzen die geboden van mensen zijn,” of hun denominatie-
geloofsbelijdenis. Oprecht, eerbiedig, zo religieus als ze maar
kunnen zijn. En dat was niet iets nieuws alleen bij de farizeeën.
Kaïn en Abel, de eerste twee aanbidders die geboren werden,
natuurlijke geboorte hier op aarde, kwamen absoluut in dezelfde
houding.
82 Kaïn was net zo religieus als Abel was. Ze bouwden beiden
altaren. Ze hielden beiden van God. Ze brachten beiden offers.
Ze aanbaden beiden. Ze betaalden allebei tienden. Ze deden
beiden alles precies hetzelfde. Maar Abel, door geloof, wat
“de openbaring” is, het Woord van God geopenbaard, duidelijk
gemaakt, getoond en betuigd. Glorie! Kaïn bracht een offer,
maar God betuigde het niet. God vereiste aanbidding en Kaïn
bracht het offer, maar God betuigde het niet. Maar door het ware
kanaal…
83 U zegt: “Wel, mijn kerk is het. Mijn…”
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84 Wacht eens even. God legt Zijn eigen Woord uit, door de
termen ervan waarin Hij sprak. Zie, Kaïn zei: “Ik ben religieus.
Ik ben een liefhebber van mijn Maker. Ik offer U dit mooie altaar.
Ik offer U dit offer. Ik heb al deze dingen opgebouwd Here,
omdat ik U liefheb.” Abel zei hetzelfde. Nu, het is degene die
wordt betuigd, degene die wordt bewezen. En God kwam neer en
ontving Abels offer omdat hij door openbaring het ware kanaal
van God had geraakt dat werd aangenomen.
85 Kijk nu eens hoe die geest van Kaïn door de Schrift heen
is gekomen, tot deze laatste dag aan toe. Fundamenteel? Net zo
fundamenteel als de ander was.
86 Kijk naar de profeet Bileam, en de profeet Mozes. Beiden
met zeven altaren, Jehova’s altaren, bloed op elk altaar; en niet
alleen dat, maar rammen op elk altaar. In numerologie, precies
het juiste aantal, zeven, “perfect,” zeven rammen. Precies gelijk,
beide altaren. Zo fundamenteel als de ene was, was de andere
dat ook. Maar wie heeft God betuigd? Zie? Zie? Degene die in
Zijn Woord was. Fundamenteel betekent niet zo veel, het is de
openbaring van God.
87 Nu denk eens! Deze mannen, waarom werden ze geroepen
en in deze toestand gebracht (deze farizeeën) door Jezus,
zei: “Tevergeefs aanbidt u Mij?” Hem aanbidden: oprechte
aanbidding, ware aanbidding vanuit hun hart. “U…Tevergeefs
aanbidt u Mij.” Waarom? Omdat ze leringen onderwijzen, die
tradities vanmensen zijn: “Daarommaakt u de geboden vanGod
voor de mensen van geen effect.”
88 Als ik u een methodistische boodschap onderwees, zou
het geen effect op u hebben, dit is Bruidstijd. Als Mozes de
boodschap vanNoach onderwees, zou het geen effect hebben. Als
Jezus Mozes’ boodschap onderwees, zou het geen effect hebben.
Omdat het voorbestemde zaad daar ligt dat alleen bewaterd zal
worden door dat soort water dat voor dat zaad is gegeven. Zie?
Het zal onder geen andere voorwaarde groeien. Er moeten de
voorwaarden aanwezig zijn om het te laten groeien.
89 Nu, u kunt een kippenei nemen en die in een broedmachine
leggen, waar het onder een hen zou moeten liggen, maar toch zal
het uitkomen. Legt u het onder een pup zou het uitkomen. Het is
de warmte, de voorwaarde, die het doet uitkomen. Er moet dus
aan een voorwaarde worden voldaan. U kunt een goed levend ei
nemen en die onder een dode kip leggen, en het zal niet uitkomen.
Zie? Zie, het is de voorwaarde.
90 Wel, zo is het in dit tijdperk waarin we leven, u moet
uitvinden wat Gods manier is om dingen te doen voor dit
tijdperk. Dat is wat Maarten Luther ontdekte, dat is wat John
Wesley ontdekte, dat is wat de pinkstermensen ontdekten in hun
tijdperk. Gods tijdperk en tijd om het te doen.
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91 Nu, de pinkstergelovigen. Die broeder, één…ik geloof dat
zijn…hij één van zijn ogen miste, een kleurlingbroeder, die
eigenlijk de pinksterboodschap begon in Californië, de oude
Azusa Street. Hij werd uitgelachen omdat hij een neger was. Ze
lachten hem uit, maar hij bracht een boodschap voor die tijd.
Gewoon een klein iemand, een man die nauwelijks zijn eigen
naam kon schrijven, maar de Here had hem geopenbaard dat dit
het tijdperk was voor het herstel van die gaven, en ze kwamen.
Ongeacht wat er ook gezegd werd, het kwam. Maar iedereen
kwam in de atmosfeer ervan, en zag dat het die tijd was en
zag God betuigen dat die mensen met tongen konden spreken,
enzovoort; het gebeurde. Maar toen hij het dan vastpinde op “dit
is het enige bewijs,” dat doodde het. Zie? ’t Gaat gewoon verder,
zie. Dat deed het. Toen begonnen ze dit en dat te scheiden en
denominaties te vormen; en de een komt op een wolk en de ander
komt in een struik. En o my, daar gaat het.

92 Dat is wat denominatie doet. Zie? God is geen schepper van
denominatie, omdat denominatie Babylon is en Hij is niet de
schepper van verwarring. We zien haar helemaal…U hoeft niet
eens intellectueel te zijn om dat te zien. Het is Babylon! Zie?
Traditie (denk eraan), oprechte mensen. Nu, nog steeds, omdat
ze dat geloven, moet er nog steeds één oprechte plaats zijn waar
God ontmoet.

93 Let nu op vers 2. “Aanbid op de plaats die Ik heb uitgekozen.”
Het offer natuurlijk, waar ze over het offer aanbaden. “De plaats
die Ik gekozen heb; niet wat u gekozen heeft, wat de mens
gekozen heeft. Maar wat Ik heb uitgekozen, aanbidt u op deze
plaats.” Daar blijkt dus dat er maar één plaats is, anderen zijn
tevergeefs. Het moet niet uw keuze zijn, maar het moet Zijn
keuze zijn.

94 “Wel, ik hoef niet naar de kerk te gaan.” Of: “U bent zo
bekrompen! Wel, u maakt zelfs ophef over vrouwen die preken,
en…of vrouwen over het knippen van hun haar, enmannen over
deze andere dingen.Wel, u bent zo bekrompen!”

95 Goed, u hoeft niet Gods wijze ervan te nemen, ga daar maar
heen waar ze dat doen. Zie? En u zult ontdekken dat het in de
Schrift staat, dus: “Tevergeefs aanbidden ze Mij.” Jezus sprak
over hetzelfde. Zie?

96 Dat u in elk klein dingetje, alles, u er trouw in moet zijn. Het
is altijd de kleine—de kleine wijnstok, de kleine—het kleine vosje
dat de wijnstok bederft. Soms laat u…Het zijn niet de grote
dingen die u doet, het zijn de kleine dingen die u ongedaan laat.
Bedenk, een ketting is op zijn sterkst bij zijn zwakste schakel.
“Zalig zijn zij die al Gods geboden doen, opdat ze recht mogen
hebben om binnen te gaan.” Doe alwat God zegt.
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97 Als er staat dat vrouwen lang haar behoren te hebben, zegt
u…een man vertelde me niet lang geleden, zei: “Ik predik geen
waslijn-religie.”
98 Ik zei: “Dan predikt u het Evangelie niet.” Ja.
99 God heeft het daar vastgelegd, Hij zei wat u moet doen. En u
doet het of…Dat is voor u het natuurlijke, redelijke ding. Welk
klein ding…wat…het kleine onbeduidende. Jezus zei: “Zalig
zijn zij die alle kleine dingen zouden nemen, de kleine dingen
zouden doen.” En een vrouw om haar haar te laten groeien, dat
is gewoon een…nou, het is gewoon iets wat zij kan doen, en zelfs
dat wil ze niet doen. Ze wil dat niet eens doen.
100 “O, leer ons de grote dingen.”
101 Hoe kunt u de grote dingen leren als u niet de simpele,
gewone dingen wilt doen? Omdat, ziet u, uw motief en uw
doelstelling verkeerd zijn.
102 Het is uw liefde voor God: “Here, het maakt me niet uit wat
U wilt dat ik doe, ik ben bereid om het te doen.” Dan komt u
ergens, maar als u het niet op die manier doet, de manier waarop
Hij zei het te doen…
103 Het is Zijn keuze: “De plaats die Ik heb gekozen.” Dat is waar
u aanbidt met uw offer.
104 U zet…Kaïn bracht zijn offer, Abel bracht het zijne, het
hangt ervan af naar welke plaats u het brengt. Als u het brengt
naar de plaats dieHij heeft uitgekozen, zal het in orde zijn, Hij zal
het aannemen; zo niet, dan zal Hij het niet aannemen. Het maakt
niet uit of het hetzelfde offer is, wat het ook is, het wordt nog
steeds on-…verworpen, tenzij het naar die ene bepaalde plaats
wordt gebracht.
105 Nu willen we uitvinden waar we dit offer heen willen
brengen. Als we erachter konden komen…We willen allemaal
naar de hemel. Of niet soms? En we weten allemaal dat we
verkeerd hebben gedaan.We geloven allemaal dat Jezus het Offer
is. Nu willen we weten waar we Hem heen moeten brengen, waar
het zal worden—het aangenomen zal worden. Zie? Dat is waar.
De Bijbel vertelt ons waar we het heen moeten brengen, zie,
en het aangenomen zal worden; daarbuiten zal het niet worden
aangenomen.
106 Laten we hier ook de plaats opmerken die Hij koos om het
offer neer te leggen, de plaats die Hij koos om het offer te leggen.
U kunt het niet op een van deze poorten plaatsen; maar de plaats
die Hij verkoos om het te plaatsen, op die plaats plaatste Hij ook
Zijn Naam. Dat is wat Hij hier zei. Hij koos ervoor om Zijn Naam
erin te plaatsen. Laten we nu in de Schriften zoeken naar deze
plaats, want dat is de plaats waarHij ZijnNaamheeft gezet.
107 Laten we nu uit de tekst lezen. En ik had hier een kleine
notitie liggen dat ik…vanmorgen tot me kwam. Laten we het 2e
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vers van dit hoofdstuk nemen. Nu, ik wil u niet al te lang houden
vanwege de mensen die via de telefoon meeluisteren. Nu het 2e
vers van dit 16e hoofdstuk:

Dan zult gij voor de HERE, Uw God, het Pascha
slachten, uw kleinvee en uw runderen, op de plaats die
de HERE verkiezen zal om Zijn Naam daar te zetten.

108 Nu, u kunt dit niet…uw oprechtheid en alles wat
u wilt belijden, u kunt het gewoon niet meenemen naar
het methodistenaltaar, naar een baptistenaltaar, naar een
pinksteraltaar, maar er is ergens een altaar dat Hij heeft
uitgekozen dat Hij…om Zijn Naam daarin te plaatsen, en Hij
zou u op die plaats ontmoeten. Nu, als u alles precies goed laat
lopen, zal het gaanwerken; alles is in orde. Als er een kortsluiting
in die draad zit, zal dat lampje niet gaan branden; omdat het
geaard is. En als u een van Gods Woorden of een van Zijn
plaatsen neemt, en in uw eigen hart egoïstische doeleinden heeft,
zal het de kracht van God daar gelijk de bodem inslaan. Als u
het doet omdat u slim wilt zijn, u anders wilt zijn dan iemand
anders of iets dergelijks, daar wordt het gelijk geaard, het zal de
zekering doen doorbranden. U heeft het mis. U moet komen met
oprechtheid, met heel uw hart, uwmotieven en uw doelstellingen
op God gericht. Zoek dan naar Zijn plaats, vind waar Hij het zei
en breng het daar. Zie?
109 Kijk naar Martha en Maria. Toen Jezus was teruggekomen
nadat Hij hun dit Evangelie had geleerd (het Licht van Zijn tijd,
dat HijMessias was); Hij werd gehaat, verworpen. O, de farizeeën
en de kerken verachtten Hem. Maar Lazarus was gestorven, de
broeder, die een boezemvriend van Hem was. Hij liet hem daar
liggen; ze vroegenHem te komen enHij kwamniet eens.
110 Maar let op Martha, haar houding. Ze zei: “Here, indien Gij
hier geweest was.” Gaf Hem Zijn juiste titel: Here, hoofdletter
H-e-r-e, Jahweh, Jehova. Glorie! “Indien Gij hier geweest was,
zou mijn broer niet gestorven zijn.” Leven en dood kunnen niet
samengaan in hetzelfde kanaal, of hetzelfde huis. “Gij er zou
zijn…zou Hij niet gestorven zijn.”
111 Jezus zeide tot haar: “Ik ben de opstanding en het leven,” zegt
God. Zie? ToenHij eerst had gezegd: “Uwbroer zalweer leven.”
112 Ze zei: “JaHere, dat geloof ikwaarlijk. Als Jodin geloof ik dat
er een algemene opstanding van de doden zal zijn; en ik geloof
dat mijn broer net zo trouw en oprecht was in aanbidding. En
ik geloof dat U die Messias bent, waar in de Bijbel over staat,
omdat God Die Zijn Woord in U betuigt, laat zien dat U de
Boodschapper van dit uur bent. U bent die Messias. Ik geloof dat
U die Christus bent Die komen zou, omdat Uw werken getuigen
datGodUhierheen heeft gezonden omdieMessias te zijn.” Omy!
Kijk hoe de radertjes nu op hun plaats beginnen te komen. Zie?
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113 Nu, ze had het recht om te zeggen: “Waarom bent U mijn
broer niet komen opwekken? Waarom genas U hem niet? U genas
anderen. Uw allerbeste vriend en kijk nu wat er gebeurd is.” Nee,
nee, met zo’n soort doelstelling komt u nergens.
114 “Ik geloof dat U precies bent wat U in de Schrift wordt
geïdentificeerd te zijn. Ik geloof dat dit de dag is dat de Messias
moet komen; we hebben ernaar uitgekeken. Het maakt me niet
uit wat de rest zegt. Ik geloof met heel mijn hart door wat ik
heb gezien en gehoord heb, door het Woord, dat het Woord in
U betuigd is, dat U die Messias bent.” Zie, diep vanbinnen had
ze—had ze iets om voor te vragen, maar ze moest via het juiste
kanaal komen.
115 Wat als ze daarheen was gerend en had gezegd: “En dan
zegt U me dat U die Messias bent! En niet eens de beleefdheid,
heer genoeg om zelfs maar op ons verzoek in te gaan; toen
we U voedden en onderdak gaven en alles, en het voor U
opnamen en onze kerken verlieten, zoals U ons gebood om uit
die denominaties te stappen.” Zie? “En hier we hebben die
verlaten en nu worden we beschouwd als uitschot en afvalligen.
En alles wat we voor U hebben gedaan en dan niet eens de
normale beleefdheid hebben om mijn oproep te beantwoorden?”
Nu, eigenlijk had ze dat recht.
116 Zoals u zegt over uw korte haar: “Ik ben een Amerikaans
burger. Ik mag korte broeken dragen, alles doen wat ik wil, het
is niet illegaal.” Dat zijn uw rechten, maar een schaap verbeurt
altijd zijn rechten. Hm-hm. Als u een lam bent! Hij heeft niets
anders dan wol, dat verbeurt hij. Dat zijn zijn door God gegeven
rechten, maar hij verbeurt ze.
117 “Ik heb het recht om me bij welke denominatie ook aan te
sluiten.” Dat klopt ook, maar u verbeurt dat. Zie?
118 Ze verbeurde alles waar ze recht op had, om het Woord van
God te herkennen dat daar voor haarwerd gemanifesteerd.
119 Hij zei: “Ik ben de Opstanding en het Leven. Hij die in Mij
gelooft, al ware hij gestorven, toch zal hij leven. Een ieder die
leeft en inMij gelooft, zal nimmer sterven. Gelooft gij dit?” Zie, er
was nog één klein radertje waar ze niet mee in overeenstemming
was gekomen. Zie?
120 “Ja, Here. Ik geloof dat Gij de Christus zijt, de Zoon van de
levende God!” O broeder, alles was toen klaar om de vonk direct
te doen ontbranden. Zie?
121 “Waar hebt u hemgelegd?” Zie? En uweetwat er gebeurde.
122 Zie, u moet op die juiste plaats komen voordat Hij uw offer
zal ontvangen. Zie, u moet erin komen. Kijk nu.

…op de plaats die de HERE verkiezen zal om Zijn
Naam daar te plaatsen.
Gij zult geen gezuurd brood daarin eten;…
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123 Wat wordt daarmee in het offer getypeerd? Meng het niet
met een doctrine, het moet het Woord zijn. “Geen gezuurd
brood.” Zuurdeeg is de…U weet wat een zuurdeeg in iets is.
“Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg,” het hele deeg is
het Lichaam. U kunt geen greintje denominatie of doctrine in
Christus stoppen. O nee, dat zal niet werken.
124 Herinnert u zich de boodschap van afgelopen
donderdagavond? Uw oude man moet dood zijn. Dat is juist.
Uw nieuwe man is het Woord.

…zeven dagen zult gij daarin ongezuurd brood
eten,…

125 “Zeven dagen,” wat typeert dat? De volledige zeven
gemeentetijdperken, zeven dagen. Waarom moesten ze het
zeven dagen eten? Voor wat? Voor het uitgaan. En het hele
gemeentetijdperk, van het begin tot het einde, moet alleen
leven op het Woord van God van dat tijdperk. Dus uw roomse
doctrine, methodisten-, baptisten- en pinksterdoctrines zijn
allemaal dood.
126 Nu, let op.

…daarin, het brood der verdrukking;…
Ervoor vervolgd; Luther, Wesley, Pinkstergelovigen; allen

vervolgd, en dat zult u ook worden.
…want overhaast zijt gij uit het land Egypte

getrokken;…gij de dag moogt herinneren toen… de
dag gedenkt toen gij uit het land Egypte vertrok, al de
dagen uws levens.
En er zal geen ongezuurd brood gezien worden in…

bij u, in uw gehele gebied, zeven dagen lang;…
127 In de prachtige Bruid van Christus, na Haar dood in de
donkere middeleeuwen door het Romeinse rijk, want Ze moest
sterven: “Tenzij een tarwekorrel in de aarde valt.” De Bruidegom
moest komen, het volmaakte Meesterwerk van God. Jullie
hebben allemaal mijn boodschap daarover gehoord.
128 Ik stond daar op een dag in Los Angeles, bij Forest Lawn
en mijn hart sprong op. Hoevelen zijn er ooit in Forest Lawn
geweest? Er staat een…het standbeeld van Mozes, door—
door…-angelo is het geloof ik, Michelangelo. En het is een
perfect beeld, alles behalve op de rechterknie; daar zit een
inkeping van ongeveer anderhalve centimeter diep. En de
gids…Ik stond er te kijken en hij wees me het aan. Hij zei:
“Michelangelo had zijn hele leven eraan besteed om te proberen
te—te…Hij was een beeldhouwer en hij probeerde het beeld van
Mozes te maken. In zijn achterhoofd had hij in gedachten hoe
Mozes eruit moest zien. Hij had dat in zijn hart, hoe Mozes eruit
moest zien. En toen besteedde hij er zijn leven lang aan; hier een
beetje beitelen, en erover wrijven, achteruit stappen en ernaar
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kijken. Jaar na jaar na jaar werkte hij eraan. Toen het eindelijk
voltooid was, en hij achteruit stapte en zijn doek en zijn hamer
neerlegde, keek hij naar het beeld. Het was zo perfect, het beeld
van Mozes dat hij in zijn hart had, tot hij zo buiten zichzelf
raakte, dat hij de hamer greep en erop sloeg, en schreeuwde:
‘Spreek!’” Het wordtMichelangelo’s Meesterwerk genoemd. Dat
grote iets in die beeldhouwer, dat beeld dat hij had van wat
Mozes zou moeten zijn, beeldde slechts een type van de grote
Vader God uit.
129 Hij had in Zijn hart, voor de grondlegging der wereld, een
Zoon, omdat Hij een Vader is. Maar het zat nog in de genen van
Zijn Woord. En Hij schiep een mens, en Hij moest hem een vrije
wil geven, maar die mens viel. Maar de grote Beeldhouwer, God,
Die de mens maakte uit het stof van de aarde, Hij liet het daar
niet bij, Hij begon de mens opnieuw te maken. En Hij maakte
een Noach, hij stierf dronken. Hij maakte een Mozes, die erin
faalde zich aan Zijn Woord te houden. Hij maakte profeten, die
gevlucht waren in tijd van nood. En Hij bleef bouwen en vormen
totdat na een tijdje, Hij wilde een—een meesterwerk, om Hem te
weerspiegelen, Zijn aard, wat in Zijn hart was hoe een zoon zou
moeten zijn.
130 Op een dag, beneden aan de Jordaan, nadat dat Meesterwerk
was gevormd en gemaakt, hier kwam Hij neerdalen in een…
op de vleugels van een duif, zei: “Dit is Hem!” Hij was
zo enthousiast over dit Meesterwerk dat Hij Hem sloeg op
Golgotha, zodat Hij zou sterven voor de rest van ons die
onvolmaakt zijn; dat Hij door het vergieten van Zijn Bloed,
vele Meesterwerken (als een Bruid) tot Zijn Zoon zou brengen.
Meesterwerk is getekend vanwege het enthousiasme van God
om zo’n Meesterwerk te zien, sloeg Hij Hem voor ons allen. Zie?
Daar stierf Hij, om ons, die onvolmaakt zijn, te vervolmaken. Het
Meesterwerk.
131 Let op, hier zei Hij:

…zeven dagen zal u deze ongezuurd brood eten…
132 Nu, brood wordt getypeerd. Jezus zei: “De mens zal niet
leven van brood alleen, maar van elk Woord.” Niet slechts—
slechts hier en daar een Woord, zoals denominaties u willen
doen geloven. Maar het Woord van God is volmaakt! Het is God
Zelf in lettervorm, en wordt een “Zaad” genoemd. En het juiste
soort onvervalst geloof in dat Woord zal dat Zaad tot zijn Leven
laten komen.
133 Dat is precies wat u ’s avonds ziet in de onderscheidingen
en al deze andere dingen, omdat het een belofte is die God heeft
gedaan. EnHij stond bijme en verteldeme dat, en verteldeme dat
deze “nabootsers zouden opstaan, maar houd stand.” Ik geloof
het. En geen zelfzuchtige bedoeling, om iemand te kwetsen, maar
om eerbiedig te zijn voor God, en het werk te doen waartoe Hij
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me geroepen heeft, daarom zeg ik deze dingen. En God bevestigt
het terug en ontvangt het offer en de opoffering, door te betuigen
dat het deWaarheid is. Geen twijfel eraan!Nu, let op datWoord!
134 Nu, we merken hier op: “Zeven dagen,” dat is voor elk
gemeentetijdperk. Nu, zoals dat Meesterwerk moest sterven, om
te worden herrezen om ons allen te verlossen. Toen had Hij een
gemeente in orde gebracht met Pinksteren, maar die gemeente
moest door een opoffering gaan; en de Roomse wereld doodde
het, stopte het in de grond.
135 Zoals deze schrijver van dit boek, ik kan er nu even niet op
komen, die me zo belachelijk maakte, en zei: “Van alle duivels,
is het wel William Branham.” Zie, dat is wat de duivel probeert
te zeggen. Hij zei: “Visioenen en dergelijke,” zei, “dat is van de
duivel;” hij zei: “of, hij is een of ander soort hypnotiseur, of werkt
in bovenzintuiglijke waarneming.” De intellectuele wereld die
het altijd probeert te doorgronden.
136 Dat is waar ze Jezus probeerden te doorgronden. “Hoe doet
U deze dingen? Wat deed het?”
137 Hij zei: “Ik zal jullie een vraag stellen. Was de bediening
van Johannes de Doper…Was het van God of was het van een
mens?” Zie?
138 Zeiden: “We kunnen het niet zeggen.”
139 Zei: “Ik zeg het u ook niet.” Dat is juist. Ze gingen verder.
“Van toen af aan vroeg niemand Hem iets meer.” Zie? Hij kapte
hen gewoon af, Hij vertelde hen er niets over; het ging hen niets
aan. Hij had een werk te doen enHij voltooide het.
140 God helpe ons omhetzelfde te doen.We hoeven de vragen van
de duivel niet te beantwoorden, dat is juist: “Indien gij het zijt,
doe dan zo-en-zo.” U bent verantwoordelijk voor dat Evangelie,
een prediker is dat, en dat is alles; niet hoe het geschreven staat,
hij is gewoon verantwoordelijk om het te zeggen.
141 En als een dienstknecht, als u een profeet bent, bent u
verantwoordelijk aan God. En als de visioenen die komen
deze Schrift verlichten en laten zien wat het is, bent u
verantwoordelijk voor elk Woord dat in die Bijbel staat, want
het werd allemaal geschreven door dezelfde soort mensen als u.
“God, voortijds, dreef door de profeten en schreef de Hei-…
de Heilige Bijbel.” Zie? En geen ware profeet van God kan er
één Woord van ontkennen, maar gelooft elk Woord, en predikt
hetzelfde. En dan is God verplicht om uit dat kanaal dat Woord
te laten geschieden precies zoals het beloofd is; het Zaad zal
groeien.
142 Nu, bemerk weer, snel, we vinden hier dat gedurende alle
zeven dagen dat dit brood gegeten moest worden door zeven
gemeentetijdperken heen. Nu, toen het moest sterven en in de
grond moest gaan.
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143 En deze criticus die over mij sprak, zei: “Van een God Die
u mensen aanbidt, Die in de donkere middeleeuwen kon zitten
toekijken hoe die moeders, in verwachting, sommigen van hen
met kleine baby’s in hun armen, oprechte mensen, in de arena
werden gegooid en de leeuwen hen in stukken scheurden terwijl
ze schreeuwden; hen aan kruizen hangen en hen verbranden; de
vrouwen uitkleden, jonge maagden en zich zo terugdringen en
leeuwen op hen loslaten.” Zei: “Een God Die in de hemel kon
zitten, zoals men zegt, op Zijn troon en naar beneden kijken en
zeggen dat Hij dat fijn vindt,” zei.
144 Dan, zie, dat is de intellectuele opvatting, wat van de duivel
is. Als deman geestelijk was geweest, zou hij geweten hebben dat
die tarwekorrel moest sterven, het moest begraven worden in een
roomse kathedraal.
145 Maar toen kwam de eerste kleine scheut van Leven op in de
reformatie door Maarten Luther dat “de rechtvaardige niet zal
leven door een gezegend koosjer dat een priester doet, maar door
hetWoord van God. ‘De rechtvaardige zal leven door geloof!’” Er
kwamen twee scheuten op. De tarwekorrel begon te groeien.
146 Toen kwam John Wesley, en voegde daaraan toe. (Er
waren vele, de anderen die…Zwingli en zo kwamen er op en
ontkenden de maagdelijke geboorte en het doofde gewoon uit.)
Maar toen kwamen de methodisten, de aar, het stuifmeel, de
zendelingen-tijd. En ze predikten heiliging; voegden de aar toe.
147 En toen kwamen de pinkstermensen, in het kaf, zozeer dat
het de Uitverkorenen zou misleiden. Ziet eruit als een echte
tarwekorrel, maak het open en er zit helemaal geen tarwe in.
Maar het Leven komt door het kaf heen.
148 Nu, is het u opgevallen, elke drie jaar na een—een grote
bijeenkomst; wat vindt er plaats? Een denominatie. Dit is al
twintig jaar, en geen denominatie. Dierbaar stervend Lam,
moge het dat nooit worden. Als ik in deze generatie heenga,
mogen de mensen die deze Boodschap geloven nóóit stilstaan
voor een denominatie! God zal…U zult daar ter plaatse
sterven! Onthoud dat! Hetzelfde uur dat er bij u sprake is van
denominatie, het maakt me niet uit hoe oprecht u bent, een mens
als uw leider neemt in plaats van de Heilige Geest om dit Woord
te bevestigen, is dat het uur dat u sterft! Het waarachtige Zaad
kan dat niet, want er komt nietsmeer na het zaad, het is hetzelfde
wat er in den beginne was. Het is de Bruid die in de grond viel
om de tarwekorrel weer voort te brengen.
149 Let op:

…zeven dagen zal u ongezuurd brood eten…
150 En er zal bij de Bruid zijn…
151 Nu, u mensen die die oude jubelende methodistenmoeder
hadden, enzovoort, waarvan u zich afvroeg: “Als ze niet in tongen
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sprak, dat ze er niet zal zijn.” Dat is een leugen. Zij was diezelfde
Heilige Geest Die u vandaag heeft, maar het was in de vorm
van de aar, niet herstel van gaven. Maar al de zeven dagen,
eet gewoon het ongezuurde brood, het Woord. Zij toen die een
denominatie vormden, ze zijn dood. Ze zijn de stengel, ze zullen
gewoon verzameld en verbrand worden. Maar het Leven gaat
er recht doorheen. En wat gebeurt er? Al het Leven dat in de
stengel zat, in de aar, in het kaf, komt allemaal uit in het tarwe.
En diezelfde Heilige Geest Die Luther bracht, Wesley bracht, de
pinkstermensen bracht, komt uit in de Bruid bij de opstanding.
152 “Zeven dagen, ongezuurd brood eten.” Geen zuurdesem zal
onder de Bruid gevonden worden, geen—geen woord toegevoegd,
geen niets. Bedenk, één woord veroorzaakte alle dood dat er
op de aarde is; elk onwettig kind werd geboren omdat Eva, de
eerste gemeente, de bruid van de eerste Adam, twijfelde aan
GodsWoord en een denominationele of een intellectuele uitleg of
een schoolse opvatting erover aanvaarde; omdat er beredeneerd
werd dat: “Zeker, God is een goede God.” God is een goede God,
maar Hij is ook een rechtvaardige God. We moeten ons aan Zijn
Woord houden! School, ze nam het aan.
153 Daar is waar sommigen van u seminariejongens,
ongetwijfeld met een roeping in uw leven, maar u loopt weg naar
een of andere Bijbelschool om deze leer in u te laten injecteren
en daar is waar u sterft…Blijf bij God en Zijn Woord. Zij zullen
het u niet toestaan; of u kunt niet eens tot hun gemeente behoren,
zullen u niet op het podium laten. Dus laat ze het hebben, laat
de doden de doden begraven, laten we Christus, het Woord
volgen.
154 Nu, zeven dagen lang zal er geen zuurdesem vermengd
worden in de Bruid, de Gemeente, zeven dagen.
155 Let nu op. Nu, want geen…

En er zal geen gezuurd brood in u gezien worden in uw
gehele gebied, zeven dagen lang;… (Het offer is hier een
type: de Bruid die voortkomt uit het Offer, wat Christus
is.) …noch zal iets van het vlees dat gij op de avond
van de eerste dag geslacht hebt,

156 En bedenk—herinnert u zich hoe we net door de
gemeentetijdperken zijn gegaan? De boodschapper voor de
gemeente komt altijd net bij het afsterven van het laatste
gemeentetijdperk, altijd. Het sterven van pinksteren brengt de
opname van de Bruid voort. Zie? Het sterven van Luther bracht
Wesley voort. Zie? Het sterven van Wesley bracht pinksteren
voort. Het sterven van pinksteren brengt de Boodschap nu voort.
Hier, het is hier als patroon door de hele Schrift. Er is geen
schriftgedeelte in de Bijbel dan dat het precies bij het andere in
elkaar haakt. Zie? Al deze types. Ik heb geen opleiding, maar ik
heb de Heilige Geest Die het me door een ander kanaal laat zien
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om het uit te leren, uit de natuur; en dat is door het Woord. Het
moet hetWoord zijn, de dingen die zijn beloofd.

…vlees,…het de eerste dag slacht…avond, de
nacht overblijven tot de morgen.

157 Nu, zelfs Luther, die de Waarheid had en de gemeente
onderwees “de rechtvaardige zal leven door geloof.” U wilt
u er niet aan vasthouden dat dat de volledige leer is in het
methodistentijdperk. Wat zult u doen? Het met vuur verbranden.
Waarvan was het het type? De denominatie die uit dat Woord
komt, wat het kaf, de stengel, de schillen is, moet met vuur
worden verbrand. Dat denominatiedeel waar het doorheen
kwam, mag niet blijven; het moet sterven. Laat het niet liggen
tot het aanbreken van een ander—een ander tijdperk, verbrand
het! Hij spreekt hier nu tot de Bruid, alleen de Bruid die, door
elk tijdperk heen, opkomt.
158 Merk op, hoe mooi: “Het bloed van het lam.” Dezen zijn het
Lichaam van Christus, het Offer: het bloed van het lam aan de
deur. Bedenk nu dat het lam werd geslacht, wat een type van
Christus was.
159 We zouden ruim de tijd kunnen nemen, maar ik heb nogmaar
een paar minuten om hier te zijn. Ik moet misschien gewoon
stoppen en vanavond weer opnieuw beginnen, zie, omdat we te
veel tijd nemen. Het is…Ik heb hier twintig pagina’s van, met
aantekeningen, over dit ene onderwerp.
160 Merk op, nu, hierover: het—het lam was Christus in
figuurlijke vorm. Of zei ik dat goed? Type; Christus was het
Lam. Hij moest een mannetje zijn, de eerste van het oude moeder
schaap; of ooi, hoe u het ook wilt noemen. Het moet haar eerste
zijn. En hij moet eerst beproefd worden, om te zien of er een smet
op hem zat.
161 Nu, Christus werd beproefd; het lam, eerste van de
moederooi, Maria, de maagd. En werd beproefd, door wat? Satan
tegen het Woord. Toen hij Eva sloeg, viel ze; Mozes sloeg, viel
hij; maar toen hij Christus aanviel en de Schrift verkeerd aan
Hemprobeerde te citeren, hm-hm, kwamhij erachter dat dat niet
Mozes was. Zie? Hij werd beproefd. Wat deed…hij draaide zich
om, hij zei: “Als Gij de Zoon van God zijt. Nu vertellen ze me
dat U wonderen verricht, en ze vertellen me dat de Messias dat
zal doen. Nu, als dat zo is, U heeft honger, U heeft niet gegeten,
verander dit brood in, of deze stenen in brood, en eet.”
162 Hij zei: “Er staat geschreven: ‘De mens zal niet leven van
brood alleen.’” Uw doctrine, enzovoort. Maar van wat? Elk
Woord! Een deel van het Woord? “Elk Woord dat uit de mond
vanGod komt.”Dat is waar demens van leeft. Zie? Het Lamwerd
getest, om te zien of Hij ergens was gevallen.
163 De farizeeërs: “O Rabbi, U jonge Profeet, we vinden U
geweldig. U bent goed.”
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164 “Waarom noemt gij Mij goed? Er is maar Een goed, namelijk
God. Gelooft u dat?”
165 “O ja. God.”
166 “Wel, dan ben Ik Hem.” Hm-hm. “U zei dat er maar Een goed
is. Waarom noemt u Mij ‘goed’ als u niet gelooft dat Ik God ben?”
Aha. “Dus waarom noemt u Mij goed? Waarom doet u dat? Wat
bezielde u om dat te zeggen, terwijl u weet dat er maar Een goed
is en dat is God?”
167 “Wij weten dat Gij de waardigheid van de mens niet aanziet,
noch het woord of hun positie. Wij weten dat.” Probeerde…Hij
kende die huichelaar. Zie?
168 Hij werd beproefd, om te zien waar Hij stond, zie, beproefd
op elke wijze, beproefd zoals ook wij beproefd worden. Maar Hij
gaf op geen enkele wijze toe. Nee, zeker niet! Dat was de Zoon
van God.
169 En het lam werd beproefd, en werd veertien dagen bewaard.
Dat waren twee sabbatten, of twee tijdperken. Een is voor de
Joden, en zij offerden het lam als type; en een is voor de heidenen
die het ware Lam hebben, en allen werden zij vervolmaakt door
te geloven dat dit Lam komen zou. Maar Hij werd verzocht voor
veertien…of veertien dagen onderzocht; Hij was hetWoord.
170 En u kunt het Oude Testament onderzoeken en zeggen: “Het
veroordeelt het Nieuwe.” U heeft het mis! Het Oude Testament
getuigt slechts van het Nieuwe.
171 Een man ging me niet lang geleden uitdagen en zei: “Wat is
er met hem aan de hand?” Zei: “Wel, hij onderwijst zelfs uit het
Oude Testament.” Een Christelijke prediker, denk er eens aan.
Zei: “Het Oude Testament is dood en afgedaan.” O nee! O nee!
Het is slechts een leermeester, om ons te laten zien wat er op de
muur geschreven staat. Zie? Dat is juist.
172 Nu, zie, veertien dagen lang werd het beproeft, dat was
Christus. Nu, merk op, toen werd hij gedood in de avondtijd, dat
het gedoodmoest worden, het lammoest dat. Christus stierf in de
avondtijd, de namiddag. Enmerk dan op, toenwerd hij ook…
173 Het bloed moest op de deurposten worden aangebracht, zie,
en het bloed is het leven, van het dier. “Gij zult het vlees daarvan
eten, maar het bloed daarvan, wat het leven is, giet het uit.” Zie?
Het moest worden…Het bloed moest worden aangebracht op
de bovendorpel van de deurposten van het huis waarin het offer
werd aangenomen. Glorie! Wat is het Leven? De Naam. Dat…
Hij plaatste de naam van de persoon…Ga naar de deur en u
kijkt, ziet welke naam er op de deur staat, voordat u aanbelt. Zie?
Het bloed werd aan de bovendorpel van de deur aangebracht, als
een type van wat het offer daarbinnen was.
174 Nu gaan we de plaats van aanbidding vinden, daarin, door
dat Bloed komend. Merk op, het bloed op de deur sprak de
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naam van wat er gaande was…er binnenin was, ze waren
daarbinnen. Onze plaats van aanbidding, het Lam, is het Woord.
Dat weten we.
175 Nu, vers 4, let op: “Laat geen brood, laat niets van het offer
over,” of, er eenmeenemen van het ene tijdperk naar het andere.
176 Proberen terug te gaan en te zeggen: “Welnu, wij zijn
lutheranen, wij willen hier komen,” u moet sterven aan het
Lutherse tijdperk om geboren te worden in het Wesley-tijdperk.
U moet sterven in het Wesley-tijdperk om geboren te worden in
een Pinkstertijdperk. En u moet sterven in het Pinkstertijdperk,
er niets van overlaten, het met vuur verbranden, want het gaat
verbrand worden zoals de stengel waar de tarwe uit opkomt. De
stengel, de denominatie, het moet verbrand worden. Breng uw
denominatie dus niet mee in de nieuwe Boodschap. Dit is het
Woord nu. Dat is wat denomineerde, de stengel; het droeg het, dat
klopt; maar het kwam hierin, toen stierf de stengel. Het was een
drager, de denominatie, maar het Woord gaat regelrecht door. Ja,
het Woord gaat regelrecht door.
177 Nu, neem het 5e en het 6e vers. Merk op: “Niet…” Laten we
nu het 5e en het 6e vers nemen.

Gij zult het Pascha nietmogen slachten binnen een van
de poorten die de HERE, uw God, u geeft.

178 Onthoud nu: “Niet binnen een van deze poorten.” De Here
staat u toe deze denominaties te hebben, zie, “deze poorten.”

Maar op de plaats die de HERE…God verkiezen zal
om Zijn Naam in te plaatsen,…

179 Dat is de Poort, de enige plaats. “Niet in een van deze
poorten.” Maar God heeft een Poort.
180 U zegt: “Elke morgen ga ik de methodistenpoort binnen.”
Dat is de kerk. “Elke morgen ga ik de katholieke poort binnen.”
Hm-hm. Wel, de Here laat Zijn volk die poorten in- en uitgaan.
God heeft mensen in de katholieke kerk, methodisten kerk,
presbyteriaanse kerk, al die kerken, Pinksteren. Zeker, maar
niet…u aanbidt de Here niet in die poort. Zie? Maar de Here
heeft een bepaalde poort. Glorie! Hij heeft een poort.

Maar op de plaats die de HERE, uw God, uitkiest om
Zijn Naam in te plaatsen, daar…zult gij het Pascha
slachten, tegen de avond,…

181 Wanneer vond Rebekka Izaäk?Wanneer riep Eliëzer haar, om
de bruid te zijn? Avondtijd!

Het zal licht zijn omtrent de avondtijd,
De weg naar de heerlijkheid zult u zeker
vinden;
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In die waterweg is het licht vandaag,
Begraven in de dierbare Naam van Jezus.
Jong en oud, bekeert u van al uw zonden,
De Heilige Geest zal zeker binnenkomen;
Het avondlicht is gekomen,
Het is een feit dat God en Christus een zijn.

182 Dat was het begin ervan, nu is ze overgegaan tot het
Bruidslicht. Ziet u wat ik bedoel?
183 Ik kan hier beter sluiten en vanavond verdergaan, want ikwil
niet dat u dit mist, ziet u. Nee, nee, het is—’t is etenstijd. Wel, wel,
ik heb hier te veel aantekeningen staan. O my! Wat dacht u van
vanavond, zou dat beter zijn? [Samenkomst zegt: “Nee. Nu.”—
Red.] Hè? Wel, als u…Wilt u even wat langer proberen door te
gaan? [“Ja. Amen.”] Goed, latenwe even langer doorgaan dan, we
zullen opschieten. Wat zegt u daarvan?
184 Nu, waar binnengaan? “U zult niet enige poort binnengaan,
die de Here God u gegeven heeft, maar bij de poort waar de Here
Zijn Naam in zal plaatsen.” Niet het huis binnengaan, van de—
van de poort, wat de deur is. Is dat juist? God zal Zijn Naam bij
de deur zetten, en u zult niet…Dat is de poort die toegang geeft
tot de plaats van aanbidding, het heiligdom. U gaat daar niet
binnen met uw offer tot elk van deze poorten, maar in de poort
die deHereGod kiest omZijnNaam in te plaatsen. Zie?
185 Nu, heeft Hij dat gedaan? Waar is die Poort? In Johannes 10
zei Jezus: “Ik ben de Poort, de Deur. Ik ben de Deur tot het Huis
vanGod. Ik ben eenDeur tot de schaapskooi.”Niet de geitenkooi,
de schaapskooi. Zie? “Ik ben de Deur tot de schaapskooi. Een
man kan deze Deur binnengaan en veilig zijn.”
186 En nu, we zouden daar lang bij stil kunnen staan. Maar
om tijd te besparen, Hij is de Deur tot die schaapskooi. Nu, we
willen het hier opmerken, de schaduwbeelden en typen komen
hier werkelijk open naar voren,maar ik…als ik die pagina neem
zou ik…zal het u een tijdje vasthouden.
187 Goed, merk op, dit brengt Jezus Christus perfect in beeld.
Want heel het Oude Testament is een type van Hem, alle feesten,
alle erediensten en alles. En ik heb hier onder deze regel met
schriftgedeeltes staan: “Uitleggen.” Dat is wat veel tijd gaat
kosten. Uitleggen hoe alle feesten…Zelfs het spijsoffer, was een
type van Christus. Laten we dat eens nemen.
188 Eens was er een—een school genaamd de school van de
predikers, of school van de profeten. Ze trainden en leidden
profeten op. En er was een ware, door God geroepen profeet
eens, die hen ging bezoeken. Wel, ze wilden de oude profeet wat
gastvrijheid tonen, dus ging een van hen uit en plukte een grote
bos van wat hij dacht dat erwten waren; maar het waren giftige
kolokwinten, en hij zou hen daar allemaal van te eten geven.
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189 O! Hoeveel schoten vol met seminarie hebben we daar wel
niet van gehad! Zie? Juist. Ze zijn iets aan het bekonkelen. Zie?
Ze hebben schoten vol methodisten, schoten vol met baptist,
schoten vol pinkster. Maar ziet u, ze zijn de tweede groei,
het soort dat van de boom kan worden afgesnoeid. Zie, niet
in de hoofdtak. Dragen citroenen, grapefruits, enzovoort; geen
sinaasappels, maar beweren citrusvruchten te zijn.
190 Bemerk, opnieuw. Nu, hierin—hierin, toen Elia er kwam en
ernaar keek, en zag dat het giftige kolokwinten waren die hen
allemaal zouden doden, zeiden ze: “Helaas, we hebben de dood
in de pot!”
191 Hij zei: “Breng me een handvol meel.” En hij gooide er meel
in, hij zei: “Nu is het in orde, eet wat u wilt.” Het veranderde
dood in leven.
192 En het spijsoffer dat aan Christus werd gegeven…Hij was
het spijsoffer, en het spijsoffer moet gemalen worden met een
bepaalde steen die elke klein brokje meel hetzelfde maakt, laat
zien dat Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd. Hij is
hetzelfde wat in uw denominatie moet worden gedaan en het zal
leven: het Woord! Christus is het Woord, alle typen van alles: de
tabernakel, het—het—het toonbrood, alles. Het gebroken koosjer
onder de schaal, was Zijn gebroken lichaam, wat de Joden nog
niet kunnen uitleggen waarom ze het doen. Zie? En al deze
andere dingen typeerden Hem.
193 Nu, dan, met Hem in zicht, zien we nu alle denominaties
en doctrines achtergebleven; want Hij is het zuivere,
onveranderlijke Woord van God, wat het ongezuurde brood
is, Johannes 1. Dat is juist, Hij is het ongezuurde Brood. Dus als
u dit toevoegt of dat toevoegt, is het een zuurdeeg toegevoegd
aan dat wat oorspronkelijk voor u gegeven is.
194 Kijk eens hier. Wat doodt het ras vandaag? Ze nemen en
kruisen dingen. En wanneer u het kruist, doodt u het. “O, het
ziet er mooier uit.” Zeker! Hybride maïs: cornflakes, alle andere
ontbijtgranen die uit maïs komen. Hybride maïs: grote, mooie
lange stengels en hele grote aren, ziet er twee keer zo goed uit als
het andere. Maar het is de dood! De wetenschap heeft dat zelfs
ontdekt. Zie? Kruis het niet, het zal u doden.
195 Nu hier, laat me het u tonen. Laatst gaf ik water aan wat
bloemen in mijn tuin. En de dame had wat gekruiste bloemen
die hier in een kleine pot stonden, of kleine plantenbak naast het
huis. We moeten die dingen minstens drie keer per week water
geven, of vier, anders gaan ze dood. En daar stond de originele
plant in de tuin. Het heeft daar al zes maanden niet geregend,
net zo droog…Als het regent kunt u na tien minuten alweer een
stofwolk blazen. Maar die kleine plant die daar stond, mooier en
stralender dan die gekruiste plant was met al dat water. Als u
hem dat water onthoudt, gaat hij dood. Maar waar kreeg hij zíjn
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water vandaan? En nog iets, u moet ze steeds elke dag of twee
besproeien om de luizen van ze af te houden. Zo niet, zullen de
luizen hem opeten, hij is zo teer en zacht. Maar er is geen luis
die op dat origineel zal komen. Nee, nee! Hij zal naar hem toe
kruipen en wegkruipen. Hij is origineel! Ziet u wat het kruisen
heeft gedaan?
196 Zo is het ook in de gemeente. Ze proberen de denominatie
te vermengen met het Woord, om te…proberen het Woord te
laten zeggen wat de denominatie zegt. En wanneer u dat doet,
moet u ze besproeien en vertroetelen en—en ze gouden sterren
geven om naar de zondagsschool te komen en al het overige. Dat
is waar. Wanneer een echte, wedergeboren Christen, geboren met
hetWoord vanGod, hij is gehard. Dat bent u. De luizen en dingen
van de wereld storen hem niet. Hij is een adelaar, hij vliegt er
regelrecht aan voorbij. Zie, zweeft in de hemelen. Zie? Het is
waar. Niets…
197 Merk op. Nu, we moeten begrijpen dat hier, de denominatie,
doctrines en alles wat wordt toegevoegd van het gezuurde brood
zich niet kan mengen met het ongezuurde brood. En de Bijbel
voorafschaduwt hier bij het sacrament, van als u in aanbidding
gaat, dat geen ongezuurd brood met u meegenomen kan worden
en God het aannemen zal.
198 U zegt: “Ik ben methodist.” Daar sterft u! “Ik ben van
Pinksteren.” U sterft!
199 Ik ben van Christus. Dat klopt. U moet ergens op staan. Dat
is juist. U—u staat ergens op.
200 Churchill zei eens, stak twee vingers op en zei: “We hebben
de overwinning.” En Engeland stond daarop, ze geloofden
Churchill.
201 En geloof het of niet, vanmorgen is er iets waar u door staat.
Er is maar een ding waar u door kunt leven en standhouden, en
dat is Christus, het Woord. Dat is waar!
202 Merk op, niets in de Bijbel typeert de denominaties behalve
Babylon. En Babylon werd gesticht door Nimrod, en Nimrod
was een afvallige. En hij had daar een stel vrouwen, die zijn
koninginnen hoorden te zijn, die profetessen waren. Ze denken
zelfs dat de oude Bileam van die richting kwam, ze hadden
wortels enzovoort. Ze aanbaden, u weet wel (velen van u
geleerden die Hislop’s Twee Babylons hebben gelezen enzovoort,
en de geschiedenis van de kerk) en hoe ze—ze deden. En ze
hadden vrouwen die dit deden en vrouwen…een godin en alles,
en het was een afgedwongen godsdienst. Iedereen, elke stad
rondom Babylon werd gedwongen om naar Babylon te komen
om te aanbidden, onder Nimrod bij de toren. Zie? Dat klopt. Ze
werden gedwongen om het te doen, naar Babel. Dat is waar de
verwarring vandaan kwam.
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203 En dat is precies wat de kerk vandaag is: “Als u niet naar de
zondagsschool gaat, als u dit niet doet, en u in dienst moet nemen
om dit te doen en dit en dat te doen, dan staat u buiten beeld.”
204 Daar in Tucson, ze luisteren mee vanmorgen; ik vroeg het
me eens af…Ik heb er bij mensen altijd op aangedrongen: “Ga
naar de kerk, maakt niet uit waar u heen gaat.” En ik zag de
mensen zich een beetje terugtrekken en deze richting op gaan.
En ik dacht: “Wat is er aan de hand?”
205 Ik ben naar sommige van ze toe gegaan: “De eerste dag
dat je daar bent, zullen ze je benaderen: ‘Word lid van onze
gemeente.’ Als u het niet doet, bent u niet welkom.” Zie? Zie? Het
is een afgedwongen zaak, het wordt u opgedrongen, zie, en dat
is Babylon. Maar in Christus komt u binnen door uitverkiezing;
niet door dwang, uw hart trekt u naar binnen.
206 God plaatste dan Zijn Naam niet in Babylon. Luister nu
goed. Hij kan Zijn Naam niet plaatsen in Babylon, de kerken. O,
zij, zij plaatsen ZijnNaamdaar,maarHij deed dat nooit. Nee.
207 U zegt: “Welnu, broeder Branham!” Wacht, wacht, blijf even
stil zitten. U vroeg me wat langer te blijven. Ziet u het niet? Let
op nu, zij plaatsten Zijn Naam daarin, maar Hij niet.
208 Nu, Hij zei: “De plaats waar Ik u zal ontmoeten en uw offer
zal ontvangen, is waar Ik ervoor kies Mijn Naam te plaatsen. U
komt binnen door deze poort, deze deur, waar Ik ervoor kies om
Mijn Naam te plaatsen. Daar komt u binnen.”
209 Wel, zij stelden: “Dit is de kerk van Christus.” Als er iets
is wat niet klopt in die verklaring, er is één woord weggelaten:
“anti.” Hm-hm, alles wat Hij onderwees, daar zijn ze het niet mee
eens. Moderne farizeeërs.
210 Maar wij moeten uitvinden waar Hij Zijn Naam dan wel
heeft geplaatst, want daarin is Zijn enige voorziene poort.
Amen! Glorie! Let op! Waar heeft Hij Zijn Naam geplaatst? In
Zijn Zoon.
211 “O,” zegt u, “wacht nu eens even, broeder Branham. Dat was
de Zoon, niet de Vader.”
212 De zoon neemt altijd de naam van zijn vader aan, in alle
gevallen. Ik kwam op deze aarde in de naam van een Branham,
omdat de naam vanmijn vader Branhamwas.
213 Jezus zei: “Ik kwam in de Naam van Mijn Vader, en u neemt
Mij niet aan.” Wilt u daar de Schrift van? Johannes 5:43. Zie?
“Ik—Ik kwam in de Naam van Mijn Vader, en u neemt Mij niet
aan.” Toen plaatste de Vader Zijn eigen Naam, wat “Jezus” is,
in de Zoon. En Hij is de Weg, Hij is de Deur, Hij is het Huis,
Hij is waar God verkoos om Zijn Naam te plaatsen. God heeft
Zijn Naam nooit in mij geplaatst, Hij heeft het nooit in de kerk
geplaatst, Hij plaatste het nooit in de methodisten, baptisten,
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katholieke, maar Hij plaatste het in Christus, de Gezalfde,
Immanuel.
214 En de Naam is in het Woord want Hij is het Woord. Amen!
Wat is Hij dan? Het uitgelegde Woord is de manifestatie van de
Naam van God. Geen wonder. “Vlees en bloed heeft u dit niet
geopenbaard, maar Mijn Vader Die in de hemel is, heeft u dit
geopenbaard, Wie Ik ben. En op deze rots zal Ik Mijn plaats
van aanbidding bouwen, en de poorten van de hel kunnen het
niet omverwerpen.” Amen. O levende Gemeente van God, sta op
het vaste fundament op Jezus Christus alleen. U kunt het lied
zingen, maar als u niet op Christus het Woord staat, dan bent
u op drijvend, instortend zand. “Maar op deze Rots,” Christus,
“Mijn Woord.”
215 Hij bouwde de boodschap van Luther en ze maakten er een
denominatie van. Het groeide, het voetbankje. Toen groeide Hij
op tot het beengedeelte, de methodisten, enzovoort. Dat is waar
Hij Zijn Gemeente bouwde, op Zijn Woord! Nu, Hij is niet een
en al voet of een en al dijbeen, Hij is een lichaam; en nu is het
afsluitende gedeelte. Is het u opgevallen in de piramides? En ik
predik nu geen piramidereligie.
216 Maar de eerste Bijbel die ooit geschreven werd, werd
geschreven aan de hemel, de zo-…[Lege plek op band—Red.]
Heeft u het opgemerkt?Het begintmet demaagd, de eerste figuur
in de dierenriem. De laatste figuur is Leo de leeuw. Hij komt
eerst door de maagd en Hij komt vervolgens als de Leeuw van de
stam van Juda. Vlak daarvoor, een kankertijdperk, de kreeft; al
de andere tijdperken. Als we tijd hadden om het door te nemen,
en dat hebben we in de tabernakel.
217 En de pira-…piramide daar zijn die funderingen, tot in de
koningskamer. En net voordat u bij de zevende muur komt, is
er een kleine aankondigingstrede daar, waar een boodschapper
komt om u naar de koning te brengen. (De boodschapper,
Johannes de Doper, die aan de Koning voorstelde.) Maar de
Hoofdsteen werd verworpen. En ze weten niet, de Stone of
Scone of wat het ook is, ze weten niet waar het is, omdat
het een verworpen steen is. Maar dat is de steen die de hele
zaak afdekt, die het de piramide maakt, door de volledige
zeven gemeentetijdperken. Genade toevoegen, dit toevoegen, dit
toevoegen, er zijn zeven toevoegingen, de laatste is Christus.
Voeg dit toe aan uw liefdadigheid, voeg genade toe, voeg aan uw
genade iets anders toe en nog iets anders toe, totdat het opkomt
tot Christus Die deHoofdsteen is: “En Ik ben deDeur.”
218 Nu, een zoon komt altijd in de naam van zijn vader. Elke zoon
komt in de naam van zijn vader. En Jezus zei: “Ik ben gekomen
in de Naam van Mijn Vader.” Wat is dan de Naam van de Vader?
Wat is de Naam van de Zoon? En Hij zei: “Nog een korte tijd
en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij zult Mij zien.” Ja, Hij
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is gekomen in de vorm van de Heilige Geest, Die Zijn Naam is
Jezus. Dat was de reden dat ze Hem aanbaden: “O Jezus!” Zie?
Zie? Vader, Zoon en Heilige Geest: het is de Here Jezus Christus.
Dat is alles. “Ik ben in de Naam van Mijn Vader gekomen, en u
neemt Mij niet aan.”
219 Nu onthoud, Hij voegde hier ook aan toe, en waarschuwt
ons: “een ander zal komen,” een denominatie, een doctrine. “Zij
zullen in hun naam komen, en u zult hen aannemen. U zult Mij
niet aannemen, hetWoord, dat voor u betuigd en bewezen is.”
220 Zoals Hij toen was, zo is Hij vandaag ook. Mis dat niet,
mensen, door dit hele land! “Een ander zal komen, een kerk, en
u zult dat geloven, omdat u gewoon kunt doen wat u wilt. Ik
zal het niet betuigen.” Hij heeft nooit (wanneer ook, ooit) maar
iets betuigd (in welke kerk ook) buiten de Boodschap die werd
gegeven: Luthers, rechtvaardiging;Wesley, heiliging; Pinksteren,
herstel van de gaven. Nadat…En zodra ze er een denominatie
uit maakten, daar stierf het. Doorzoek de Schriften.
221 Maar Hij zei: “Ik zal de plaats kiezen om Mijn Naam te
plaatsen.” En de Naam was Jezus. En Jezus is het Woord,
Johannes 1. Is dat waar? Dat is de plaats van aanbidding, in
Christus hetWoord. “Ik kom in deNaam vanMijn Vader.”
222 De profeet zei: “Zijn Naam zal Immanuel genoemd worden.”
Dat is Mattheüs 1:23 als u dat wilt opschrijven. Jezus, Jehova, de
Verlosser.
223 Nu, het 5e vers laat zien dat Hij de Deur is. Inmiddels, vele
andere onzichtbare bewijzen, deze Poort en Naam en plaats kan
bewezen worden dat er maar één plaats is waar God de mens
ontmoet voor aanbidding, en dat is wanneer hij in Christus is.
224 Nu, nu is de vraag: “Hoe komen we in Hem?” Nu, dit kan
een klein beetje steken; maar weet u, net zoals bij het nemen van
medicijnen, als het u niet ziekmaakt, doet het u geen goed. Zie?
225 Nu, de lutheranen wilden er op één manier binnenkomen,
door zich bij de lutherse kerk aan te sluiten. De methodisten
wilden binnenkomen door te juichen. De pinkstergelovigen
wilden binnenkomen door in tongen te spreken. Dat is het nog
steeds niet! Zie? Nee, dat zijn gaven, enzovoort. Maar I Korinthe
12 zegt: “Door één Geest.” Geest van God, die de Levengever is
voor het Woord (het Zaad), om dat Zaad te betuigen voor dat
seizoen. Zie?
226 Hier ligt het methodistentijdperk-zaad, er was de Heilige
Geest voor nodig om dat zaad tot leven te brengen en de…de
kerk te zuiveren door heiliging; Luther predikte dat niet omdat
hij het niet wist. De pinkstermensen wilden in tongen spreken
voor het herstel van de gaven. Elk beweert: “Dat is het! Dat is
het!” Zie?
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227 “Maar door één Geest zijn we allemaal in één Lichaam
gedoopt,” en dat Lichaam is een gezin, de familie van God. En
dat is het Huis van God, en het Huis van God is de Naam van
Jezus Christus. De Naam des Heren is een machtige toren; de
rechtvaardigen snellen erheen en zijn veilig.
228 Nu, hoe gaat u binnenkomen door middel van een titel? Hoe
zal uw cheque worden ontvangen door te zeggen: “Betaald aan
de order van—van dominee doctor, prediker?” Zie? Zie? U bent
misschien een dominee doctor prediker. Maar de naam van de
Here is “Jezus Christus.” Zie?
229 “Ik heb ervoor gekozen om Mijn Naam te zetten aan de
deur, van het huis, van Mijn aanbidding, want Mijn familie zal
daarin verzameld worden, onder het Bloed; zoals het was in
Egypte, alles wat daarbuiten was stierf. En daarbinnen is er geen
gezuurd brood! Er zit nergens een denominatie-mengsel in, Mijn
huis! Mijn kinderen, geboren uit Mijn genen!” Amen! Glorie zij
God! “Mijn genen zijn in hen! Mijn…Ik heb Mijn Woord in hen
geplaatst. Ik zal ze schrijven op de tafels van hun hart. Dat is
Mijn gezin, de familie van het Lichaam van Jezus Christus; de
familie. En deze deur zult u binnenkomen, niet methodisten,
baptisten of pinkster, maar in de deur waar Ik Mijn Naam heb
geplaatst.” Het is niet methodist. Gods Naam is niet methodist.
Gods Naam is niet Pinksteren. Gods Naam is niet baptist. Gods
Naam is niet katholiek. Blijf dan buiten de deuren. Zie? Zie? Zie?
230 “Maar in een plaats waar Ik ervoor kies om Mijn Naam te
plaatsen.” Nu, er wordt geen andere plaats in de Bijbel gegeven
waar God ooit Zijn Naam zette, alleen in Jezus Christus, want
Hij is de Zoon van God, Die de Naam van God genomen heeft,
en Gods menselijke Naam. “En er is geen andere Naam onder
de hemel gegeven waardoor u gered moet worden.” Het maakt
me niet uit, methodist, baptist, presbyteriaan, catechismussen
of wat u ook maar wilt doen; alleen door de Naam van Jezus
Christus, waar elke knie zal buigen en elke tong zal belijden, dat
Hij de Here is. Dat is hoe u binnenkomt.
231 En als u slechts goed—juist bent gedoopt in water en dan
het Woord ontkent, dan bent u onwettig; uw geboorte was niet
correct. U beweert dat uHemgeloofde dan en u ontkentHem.
232 Hoe zou ik mijn familie kunnen ontkennen? Toen…Hoe zou
ik kunnen ontkennen dat Charles Branham mijn vader was? Een
bloedtest aan de deur toont het aan. Hm-hm.
233 Mijn gedrag en de betuiging van Gods Woord in mijn leven
laat zien of ik een kind van God ben of niet. Nu, daar is Gods
enige plaats. Ziet u het? De enige plaats waar God uw offer
zal ontvangen (het maakt me niet uit hoe oprecht u bent) is in
Christus.
234 En onthoud…U zegt: “Wel, ik heb geloofd; ik kwam ook
binnen.” Vergeet niet dat de Bijbel zegt…U zegt: “Wel, de Bijbel
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zegt: ‘Ieder die gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, is
behouden, zal behouden worden.’”
235 Dat staat er, maar onthoud dat er ook geschreven staat, er
staat ook geschreven: “Niemand kan Jezus de Christus noemen,
alleen door de Heilige Geest.” Zie? U zou kunnen zeggen dat “Hij
het is,” maar Hij is het niet totdat de Heilige Geest Zelf, Die
Leven geeft aan het Woord, het bewijst door betuiging dat u de
zoon van God bent. Dat is de Schrift.
236 “De plaats die Ik koos om Mijn Naam te plaatsen. U zult
in geen andere poort aanbidden, maar in de poort waar Ik
Mijn Naam heb geplaatst; dan zal Ik u ontvangen, u bent in
Mijn gezin.”
237 Nu, het gezin van God gehoorzaamt het bevel van de Vader
van het gezin. “En Hij is de Vredevorst, de Machtige God, de
eeuwige Vader; en aan Zijn domein en heerschappij zal er geen
einde komen, de heerschappij zal op Zijn schouders rusten.”
En Hij, de Gouverneur, Koning, Immanuel, Eerste, Laatste,
Vredevorst, de Machtige God, eeuwige Vader, ieder van Zijn
kinderen gehoorzaamt elk Woord van het bevel, omdat ze een
deel van Hem zijn.
238 Wij leven in ons huis zoals de Branhams leven. U leeft in uw
huis, de Jansens, zoals de Jansens leven.
239 En in het huis van God leven we bij het Woord van God en
een elk dat de mond van God uitgaat; en elk ander bedrieger,
naar hem zullen we niet luisteren. Zie? “U zult ongezuurd brood
eten, elk gemeentetijdperk, naargelang Ik het aan u geef.” Maar
probeer niet terug te gaan en dat hierin te injecteren, want het
is tot een stengel gekomen. “U zult de beenderen en dergelijke
die zijn overgebleven van het offer nemen en ze verbranden!”
Weg, het gemeentetijdperk stierf, ging verder; we zijn nu in een
andere. Amen!
240 “De plaats die Ik kies om Mijn Naam in te plaatsen.” O my!
I Korinthe 12.
241 Merk op, Efeze 4:30.

…bedroef de Heilige Geest van God niet, waardoor
u verzegeld bent tot de…(volgende opwekking?)…tot
de dag van uw verlossing.
…bedroef de Heilige Geest van God niet, waardoor u

verzegeld bent tot de dag van uw verlossing.
242 Merk nu op. Laten we dat toepassen op onze les over de
Schrift. Daarna kunnen we beter gaan; ik denk dat ik de mensen
uitput. Zie? [Iemand zegt: “Nee hoor, broeder Branham.”—Red.]
Kijk hier, mensen staan op en gaan naar huis, ziet u, dus ze
hebben—ze hebben het eten op staan, en iemand die ze wouden
ontmoeten. Ze hadden niet verwacht hier de hele dag te zitten
luisteren. Zie? Maar kijk, u weet, de…
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243 [Broeder Ben Bryant zei iets—Red.] Ben, o, ik zou aan je
moeten werken! Zegene je! Dank je broeder Ben. Ik hou van jou,
broeder Ben.
244 Als uwist wat die jongen voor ons heeft geleden in die oorlog;
hij is helemaal aan flarden geschoten en opgeblazen en wat al
niet meer. Hij heeft van alles meegemaakt in zijn leven, maar God
heeft hem gezegend. Hij bleef trouw. Zijn vrouw verliet hem, liep
weg en trouwde opnieuw en nam zijn kinderen. O my, ik moet er
niet aan denken.
245 Maar hoe dan ook, God zegene je, Ben.
246 Hij zit nu nog vol met kogelscherven, die tegen zijn zenuwen
aandrukken en wat al niet. En u moet de achtergrond van de
dingen kennen, ziet u. God zegene die jongen. Ja.

…waardoor u verzegeld bent tot de dag van uw
verlossing.

247 Let op! Nu, dit steekt misschien een beetje, maar let op.
Wordt niet boos op me. Onthoud nou.
248 Toen Israël eenmaal die deur had gezien, met dat bloed op de
deur, de naam (het bloed, het leven) en onder dat bloed door naar
binnen gingen, gingen ze er nooit meer uit, totdat ze uit Egypte
trokken.

…bedroef de Heilige Geest van God niet, waardoor u
ingaat en niet meer uitgaat tot de dag dat ú eruit verlost
bent. (Zie?)

249 Weet u, de Bijbel is altijd juist. Hij zet er Woorden in, u moet
het plaatsen waar het hoort om het te maken, om het complete
beeld van verlossing te maken. Zie? Zie?

…bedroef de Heilige Geest van God niet, waardoor u
verzegeld bent tot uw verlossing. (Tot u verlost bent.)

250 U bent daarin verzegeld, u bent onder het Bloed. U gaat er
niet meer uit. En wat bent u dan? Gods zoon in Gods gezin,
binnen verzegeld door de Heilige Geest. De duivel zou u niet
kunnen pakken al zou hij moeten; want u bent dood, uw oude
echtgenoot-gedeelte is dood; en u bent begraven, en uw leven is
verborgen, in God, door Christus, en verzegeld door de Heilige
Geest. Zie? Hoe gaat hij u pakken? Hoe gaat u eruit komen? U
bent dáár! Glorie! Nu zal ik dat laten rusten, net genoeg zodat u
weet waar ik het over heb.
251 Dan, een nieuwe schepping, niet voor een denominatie maar
voor het Woord. U bent een schepping van het Woord. Omdat
de funderingsteen in u werd gelegd vóór de grondlegging van de
wereld, voorbestemd om zonen en dochters vanGod te zijn.
252 En hierop komt steen op steen, in elk tijdperk, om dat Woord
te betuigen dat opkomt, precies zoals Jezus deed in Zijn tijdperk,
wat de Deksteen van alles is. In Hem lag elk tijdperk. In Jezus
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was Mozes. In Jezus was David. In Jezus was de profeten. Is dat
juist? Kijk naar Jozef, verkocht voor bijna dertig zilverlingen,
erin gegooid, verondersteld dood te zijn, eruit gehaald, ging en
kwam aan de rechterhand van Farao. Kijk, precies, Jezus was…
Jozef was in Jezus.
253 En toen Hij kwam, was Hij de volheid van de koningen,
profeten (halleluja), de godheid lichamelijk rustte in Hem. Hij
kwam om daaruit een Bruid te verlossen, een Meesterwerk. Een
Meesterwerk dat tegen Satan zegt dat…
254 Wanneer hij zegt: “Dagen van wonderen zijn voorbij. Er
bestaat niet zoiets als deze dingenwaar u het over heeft.”
255 “Ga weg, achter Mij, Satan.” Zie? Zie, een Meesterwerk dat
staat en waakt.
256 Op een dag zal de Deksteen terugkeren, het hoofd van alles,
en de Bruid tot Zichzelf ontvangen; want de vrouw is van de man
genomen, een deel van de man. Elke…De genen van de man
zitten in de vrouw, wat de vrouw maakt. En zo is het Woord
van God in de Gemeente, wat de Gemeente de Bruid maakt.
Niet een denominatie, dat is van de duivel, elk ervan. Ik noem
de mensen die daarin zitten niet zo; zijn arme misleide mensen,
zoals Jezus zei: “Blinden die de blinden leiden.” En Hij kon ze er
niet uit roepen.
257 En zij zeiden: “Wel, u bent uit ontucht geboren! Wie heeft
er u gezegd tot u te komen? Welke school, welk seminarie heeft u
erkend?” Zeiden: “Wij hebbenMozes.Wij kennen…”
258 Hij zei: “Als uMozes had gekend, had uMij gekend.”
259 Want Mozes schreef Hem in zijn vier boeken: “De Here uw
God zal een Gever van het Woord doen opstaan, of een Profeet,
zoals ik ben, en wie die Profeet niet wil horen, zal afgesneden
worden van onder het volk.” Dat is alles. En wat is Hij? Het
Woord. En wat is het? Laat niets van de zuurdesem overblijven
in de…uw…doe er geen zuurdesem bij. Voeg geen doctrine toe,
geen denominatie, want daar wordt het verontreinigd, uw offer
is gedaan.
260 Latenwe nu opschieten, vlug nu, zodat u kunt gaan eten.
261 Merk op! Nu, dan bent u een zoon van God, in het huis van
God, u maakt deel uit van Gods huishouding. Romeinen 8:1: “Zo
is er dan nu geen veroordeling voor degenen, die in Christus Jezus
zijn.” Want zij zijn dood voor de wereld, levend in Hem, en leven
in deze huidige dag, enmaken hetWoordwaarvoorGod hen heeft
gebruikt, of hen heeft voorbestemd, hun naam in dit Bruidsboek
plaatsend. En wanneer de Wateren op dat zaad komt dat in het
hart is, doet het het opstaan tot de Bruid van Christus. O my! Zo
perfect als hetmaar kan zijn. In elk tijdperk is het zo geweest.
262 De lutheranen, onder rechtvaardiging, de voeten, deden
het zo opkomen; Wesley, onder heiliging. De pinkstergelovigen
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tot onder de armen, de werken en daden enzovoort, moesten
calvinisten zijn…of moesten arminianen zijn, moesten dat zijn,
wettische mensen. Maar nu komen we bij het hoofd, de deksteen.
“Genade! Genade!” riep de deksteen.
263 De deksteen die wat riep? “Genade! Genade!” Overgegaan
van dood en doctrine in een levend Woord van de levende God.
Gods enige voorziene plan voor Zijn tijdperk, Zijn zonen in het
Woordtijdperk, levend gemaakt door de Geest, als een vonk die
ergens van wordt aangestoken om het levend te maken; en nu
gezeten in hemelse gewesten (in de tegenwoordige tijd), reeds
levend en onderworpen aan elke belofte in het Woord. En wat
doet dat dan? U, die een deel bent van Gods gen, een deel van
het Woord, anderen, een deel van Gods Woord, samen gezeten,
manifesteren het hele Lichaam van Christus, omdat er geen
zuurdesem onder u is. (Ziet u waar Hij het over heeft, broeder
Brown?) Geen zuurdesem onder u, slechts het Woord alleen,
gezeten in hemelse gewesten, ín de deur, waar Hij Zijn Naam
heeft geplaatst: Christus Jezus.
264 Geen zuurdesem onder u, dat brengt de gehele volheid
van de godheid lichamelijk onder u. Kon het niet doen in
Luthers tijdperk, kon het niet doen in Wesleys tijdperk, kon
het niet doen in het pinkstertijdperk; maar in de dag wanneer
de Zoon des mensen zal worden gemanifesteerd, geopenbaard,
de Gemeente weer samenbracht met de gehele Goddelijkheid
van God onder Zijn volk, dezelfde zichtbare tekenen vertonend,
Zichzelf manifesterend, zoals Hij deed in den beginne, toen Hij
op aarde werd gemanifesteerd in een vorm van een Profeet-God.
O! Glorie! Beloofd door Maleachi 4, beloofd door de rest van
de Schriften. Waar aanbidt u? Het huis van God, gezeten (in de
tegenwoordige tijd).
265 Nu, vlug, laten we nu even heel snel kijken en dan verder
gaan, ongeveer…Binnen tien minuten zijn we weg, zo de
Here wil.
266 Nu, laten we eens kijken naar sommigen die levend gemaakt
zijn in dit huis van God, van hun tijdperk.
267 Henoch! (Over tien minuten zullen we gaan, als u nog zo lang
kunt volhouden.) Kijk, Henoch was het levende Woord van God
van zijn tijd, hij was een profeet.
268 Een profeet is Gods reflector. Hoevelen weten dat? De—de
reflector weerspiegelt zichzelf niet, de—de reflector is de reflectie
niet. Er moet iets zijn dat de reflect—reflector raakt om het te
laten reflecteren. Dus een profeet is een uitverkoren vat van God
die helemaal niets kan weerspiegelen, maar hij staat in directe
verbinding met die reflectie, God, om het beeld van Christus, het
Woord, te reflecteren. Zie, niets anders kan dat doen. U bent een
reflector, dat is de reden dat de profeet het boek moest eten. Dat
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is de reden dat hij de boekrol moest eten. Hij moest dat Woord
weerkaatsen voor die tijd. Heeft u het begrepen?
269 Let op, Henoch, Gods volmaakte reflector in type. Toen God
met hem klaar was, zette Hij hem gewoon over, nam hem op. De
mechaniek dat hij had gereflecteerdwerd dynamiekmet deGeest
en nam hem naar boven.
270 Hetzelfde in de dagen van Elia. Elia, zelfs zijn botten, waar
die reflectie…Reflector van God in zijn lichaam, het Woord van
God manifesterend. Ze legden er een dode man op, hij schoot als
een vonkweer tot leven.Wij zijn vlees en been vanHem zolangwe
de Bruid van Christus zijn. Gelooft u dat? Goed. Hij stierf voor
ons en wij stierven aan onszelf, en zijn begraven in Zijn Naam
opdat we “niet meer van de wereld zouden zijn, maar in Hem,”
naar wie zowel de familie in de hemel genoemd is naar Jezus
Christus. Dat is Efeze 1:21. Want zowel de hemel…de familie in
de hemel. Hoe wordt de familie in de hemel genoemd? Jezus. Hoe
wordt de familie op aarde genoemd? Wel, dat is het huis van God
waar het Bloed zich bevindt. Is dat juist? Dat is de deur, dat is de
poort, dat is de plaats waar Hij Zijn Naam plaatste, en het Woord
werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Het is het Woord, dat
het tijdperkwaarin u leeft, reflecteert en als vonk doet ontsteken.
Dat is wat Hij was, dat is wat Mozes was, dat is wat Jakob was,
dat is wat de rest van hen was, als vonken ontstoken van dat
Woord van God, de reflector waar God Zichzelf in reflecteerde.
En gekomen tot dat volmaakte beeld van God, Jezus Christus,
Gods Meesterwerk, Die geslagen werd opdat Hij de rest van hen
tot een Bruid zou nemen, die reflectors zijn geweest.
271 Mozes was in Hem. Jozua was in Hem. En als u in Hem bent,
was u in Hem vóór de grondlegging van de wereld, de familie van
God; u hebt met Hem geleden, u bent met Hem gestorven, u bent
metHemnaar het kruis gegaan, u bentmetHemopgestaan; en nu
bent u nog steeds met Hem, gezeten in hemelse gewesten, en de
Boodschap van de tijdperk reflecterend aan de wereld, het Licht
van de wereld. “Gij zijt het Licht van de wereld,” maar als het
verborgen is door een denominatie korenmaat mand, hoe zullen
ze het dan zien? Door uw tradities maakt u het Licht tot geen
effect! Door te proberen…U denominatiemensen, het Licht bij
uw gemeente proberen weg te houden; u zult er niet naar binnen
gaan, noch zult u hen binnenlaten. Amen.
272 Laten we gewoon stoppen. O, ik heb hier teveel. We—we
zouden door kunnen gaan…Omy!Vijfminuten hebbenwe.
273 Ziet u wie de deur is? Waar heeft God zijn Naam geplaatst?
In Jezus. Hoe komt u in Zijn Naam? Hoe komt u daarin? Door
daarin te worden gedoopt! Hoe? Door water? Door Geest! “Eén
Heer, één geloof, één doop.” Dat is Heilige Geest-doop.
274 De waterdoop brengt u slechts in gemeenschap met de
mensen, dat u heeft erkend dat u Christus heeft aangenomen.
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Dat is de Waarheid. Maar het is doop van Geest. Ik kan de Naam
van Jezus over u roepen en u dopen, datmaakt niet dat het zo is.
275 Maarwanneer eenmaal dieHeiligeGeest echt…wareWoord
in u komt (het Woord, Jezus), dan, broeder, de Boodschap is
dan geen geheimenis voor u; u weet het, broeder, het is allemaal
opgeklaard voor u. Halleluja! God zij geprezen! Amen!

Ik min Hem, ik min Hem
Want Hij hield eerst van mij
En betaalde mijn redding…

Lieve God, ik bid dat U deze mensen zult genezen, Here, en
ieder van hen betermaakt. In Jezus Christus’ Naam. Amen.
276 O! Liefde! O!

Sinds ik door geloof die stroom zag
Die uit uw wonden vloot, (Van dat
Meesterwerk.)

Is verlossende liefde mijn thema,
277 Hoe kunt u…? God is Liefde. “Hij die liefheeft is van God,”
goddelijke, heilige liefde, geen vuile liefde; reine, zuivere, heilige
liefde, liefde van God, hetWoord. “Uwwetten heb ik in mijn hart
geborgen, opdat ik tegen U niet zondig,” o my, dat, David die dat
uitriep. Is Hij niet wonderbaar? Heeft u Hem niet lief?
278 Nu, er is een Weg, een zuivere, heilige Weg, een enige
ontmoetingsplaats waar God u zal ontmoeten. Niet omdat u zegt:
“God, nu, ik ben een goede methodist. Ik ben een goede baptist.
Ik ben een goede pinkstergelovige.” Nee! Omdat u in Jezus, het
Woord bent, het deel van het Woord dat gemanifesteerd wordt
voor vandaag, de Boodschap van deze dag; niet Luthers, Wesleys,
van Pinksteren; maar uw Jezus, de weerspiegeling, die is hierin
opgekomen. Daar kunt u niet naar teruggaan, dat is zuurdesem
toevoegen aan uw heilige Brood, dat: “Demens zal leven bij ieder
Woord dat uit demond vanGod komt, op Zijn tijd.”
279 O kom, Here Jezus, de grote Hoofdsteen. Kijk daarginds, het
stof van die lutheranen die ginds stierven onder martelaarschap;
kijk naar die methodisten.
280 Die pinkstergelovigen enzovoort die nu opkomen, die echte
afkomst die opkomt.
281 U Assemblies of God, ging heen om u te organiseren terwijl
hetgeen waar God u uit haalde, u keerde terug als een varken
naar zijn modderpoel.
282 U Eenheids, United, de oude J.C. van…Pentecostal
Assemblies of Jesus Christ. Een voor de kleurlingen en u scheidde
u af vanwege rassenscheiding. U die dat deed en uzelf toen
verenigde en het “United” noemde. En toen organiseerden, en
u druk maakte over de Assemblies: “Zoals een hond terugkeert
naar zijn braaksel.” Als het braaksel de hond in de eerste plaats
ziekmaakte, zal het hem dan niet opnieuw ziekmaken? Verander
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uw dieet, van uw denominatie naar het Woord, en leef met
Christus. Schaamt u zich!

Daarginds heb ik een Vader,
Daarginds heb ik een Vader,
Daarginds heb ik een Vader,
Aan de Overkant.

Eén blijde dag zal ik Hem gaan zien,
Eén blijde dag…Hem gaan zien,
Eén blijde dag zal ik Hem gaan zien,
Aan de Overkant.

O, zal dat geen blijde ontmoeting zijn!
Zal dat geen…(Woord gaat naar Woord!)…
ontmoeting zijn!

(Als de Bruid opgaat, Woord voor Woord.)…
blijde ontmoeting zijn!

Aan de Overkant.

O, die blijde dag kan morgen zijn,
Die blijde dag kan morgen zijn,
Die blijde dag kan morgen zijn,
Aan de Overkant.

283 U zegt: “Meent u dat, broeder Branham?”
284 Jazeker! Wanneer de lutheranen van die tijd, de Wesley’s van
hun tijd, de pinkstermensen van hun tijd (de waren, niet die
van de denominaties); de pinkstermensen, degene die zuurdesem
toevoegde (hun denominatie), stierven. Maar dit ware Woord,
verder gaand, zie. Net zoals Jezus zei: “Op die dag zult u weten
dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is, en Ik in u en u in
Mij.” Het is allemaal het Woord!

O, zal dat geen blijde ontmoeting zijn!
(Wanneer Zijn zonen zich verzamelen bij
Zijn poort.)

…blijde ontmoeting zijn!
Zal dat geen blijde ontmoeting zijn!
Aan de Overkant.

285 Nu gemeente, we zijn nu aan het onderwijzen. Maar onthoud,
wanneer u hier weggaat, begin nu dan uit het kaf te komen; u
gaat in het graan, maar lig in de aanwezigheid van de Zoon. Voeg
niet toe aan wat ik gezegd heb; neem niet weg van wat ik gezegd
heb. Want ik spreek de Waarheid, voor zover ik die ken, zoals de
Vader mij gegeven heeft. Zie? Voeg er niet aan toe, zeg gewoon
wat ik gezegd heb.
286 De zaak is, vertel gewoon de mensen om de Here Jezus te
zoeken. En ga dan zelf in Zijn tegenwoordigheid liggen en heb
Hem gewoon lief. “O Here Jezus, Zoon van God, ik heb U lief.
Verzacht mijn hart, Here. Neem alle vuiligheid en de liefde voor
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de wereld weg en laat me heilig leven in deze huidige wereld
voor U.”
287 Zullen we onze hoofden buigen voor gebed. Nu, eens even
kijken, hebben we iemand gekozen om de dienst in gebed af te
sluiten? Anders zal ik het doen.Wees heel eerbiedig.
288 Dierbare God, we danken U dat we ons geestelijk voedsel
hebben gehad. We danken U, Here, dat de vitamine van het
Woord zonen vanGod doet groeien. Het heeft geen uitwerking op
enig ander type karakter, alleen op zonen en dochters van God.
Dus we danken U ervoor. En we bidden, God, dat we er verder
mee zullen komen, dat we U niet alleen danken. We danken U
ervoor, maar mogen we de kracht gebruiken om te proberen
(door liefde) mensen te overtuigen om in onze God te geloven;
de dwalenden, de zondaars, de vrouwen, de mannen, de jongens,
de meisjes, in deze tijd.
289 Ziende, Here, dat de geestestoestand, het nerveuze tijdperk
waarin de mensen leven, hen tot waanzin drijft; om precies te
vervullen wat de Schrift zei, en beloofde, de grote afschuwelijke
dingen die op de aarde zouden komen; zoals sprinkhanen, om
de vrouwen te kwellen die hun haar afknippen, ze zullen lang
haar hebben als een vrouw. En verschillende afschuwelijke
beelden, die ze zullen kunnen zien, Here, in die mentale, misleide
toestanden waarin ze verkeren, en dan schreeuwend naar de
rotsen en de bergen. Vrouwen die honden en katten bemoederen
en geen kinderen opvoeden om U te eren. Degenen aan wie U
wel kinderen gaf, en ze die wel hebben ontvangen, ze op straat
laten rondzwerven om te doen wat ze willen. Geen wonder dat U
zei, Here, toen U naar het kruis ging: “Dan zullen ze beginnen te
roepen naar de rotsen en de bergen om op hen te vallen.”
290 We zien alle andere dingen precies opkomen naar deze tijd.
We zien dat de Schrift wordt betuigd, bewezen. En net zoals we
dat zien, Here, U, met onze eigen ogen (gemanifesteerd worden),
op een dag zal er een opname zijn, en we zullen de manifestatie
van dat Woord zien: “Want de Zoon des mensen zal komen in de
wolken van heerlijkheid, met Zijn heilige engelen met Hem, en
we zullen worden opgenomen omHem te ontmoeten in de lucht.”
Het zal dan…We horen er nu van, dan zullen we het met ons
eigen oog zien.
291 Mogen we in Hem bevonden worden, Here, de enige
voorziene plaats. En Hij is het Offer. We brengen Hem, waar we
over gehoord hebben, Jezus Christus, in het huis vanGod door de
doop van de Heilige Geest door de Naam van Jezus Christus. En
daar wordt ons Offer geaccepteerd en worden we in de familie
gebracht; omdat, hoewel we in de wereld ronddwaalden, waren
we voor de grondlegging van de wereld tot zonen en dochters van
God voorbestemd. Dank U daarvoor, Vader. O, hoe zou iemand
ooit naar zoiets terug kunnen keren, wanneer ze de Waarheid
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hebben gevonden, dat God hen uit de wereld had uitgekozen? Er
warenmiljoenen verloren de dag dat ik geredwerd.
292 O stervend Lam, hoe kan ik U ooit danken? Hoe kan mijn
hart ooit eerbiedig genoeg zijn voor U? Help me, dierbare God,
om waarachtig te leven. Help mijn volk om waarachtig te leven.
Ik bid voor hen, Here, voor een ieder, dat U, God, op een of
andere wijze, ik weet niet…ik zou niet weten hoe…ik weet
niet hoe, gewoon hoe ik het moet vragen, Here; en misschien
vraag ik dat niet eens op de juiste manier. Maar vergeeft U mijn
onwetendheid, Here, en kijk maar naar mijn hart. Ik bid dat niet
één van hen verloren zal gaan, niet één van hen, Vader. Ik claim
een ieder van hen, voorU. In deNaamvan Jezus Christus. Amen.

Ik min Hem, ik…
En als u van Hem houdt, houdt u van elkaar. Schud elkaar

de hand. 
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