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 Goedenavond, vrienden. Het is een voorrecht om hier
vanavond te zijn om u weer te mogen begroeten in deze

mooie grote stad hier in de Naam van de Here Jezus Christus,
onze Redder, en om vanavond weer terug te zijn om onze…mijn
broeder Baxter te horen, toen hij aan het spreken was toen ik
aankwam. O my, het lijkt weer op oude tijden om terug te zijn,
het lijkt alsof ik weer thuiskom.

2 Ik heb vanavond niet het gevoel dat ik bij vreemden ben; ik
ben met medeburgers en pelgrims van het Koninkrijk van God,
die belijden dat we pelgrims en vreemdelingen van dit land zijn,
en gelovend dat we een beter Thuis hebben waar we op een dag
naartoe gaan, als we één voor één de grote kloof oversteken. Die
de sterfelijken van de onsterfelijken scheidt, en zoals Paulus in
de Schriften geloof ik zei: “Want die dingen achterlatend, blijf ik
doordrukken naar het merkteken van de hoge roeping in Jezus
Christus.” Al deze sterfelijke dingen laten we gewoon achter,
en drukken door naar het merkteken van de hoge roeping in
Christus.

Vrienden, we zijn hier, zo de Here wil, voor de volgende, ik
geloof dat het ongeveer acht of tien avonden is dat we hier zijn
voordat we over ver gaan.

3 We maken dit meestal tot onze springplank plaats. Broeder
Baxter en ik hebben dit nu, dit is de derde keer geloof ik. En
we zijn altijd blij om in New York te zijn, om…U begrijpt
natuurlijk dat dit slechts de rand van Jeffersonville, Indiana is.
Het loopt gewoon tot zo ver omhoog, ziet u. Mijn stad heeft nu
vierentwintigduizend inwoners, ziet u. We zijn heel wat gestegen
van veertienduizend. Dus u zult ons één dezer dagen op de kaart
daar beneden kunnen vinden als het door blijft groeien.Maar…

4 Nu, ik sprak met de man die me zojuist vanuit mijn kamer
hierheen heeft gebracht. Hij zei: “Ik geloof dat er hier ongeveer
zevenmiljoen zijn.”Weet u, dat is bijna de bevolking vanCanada,
de gehele, de hele provincie van Canada; veel mensen hier. Waar
de mensen zich verzamelen, hebben ze veel zonde. Ze hebben
dat overal. Niet alleen in New York, ze hebben het ook in kleine
stadjes zoals Jeffersonville, Indiana. Ze hebben het overal.
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5 Deze oude wereld wordt nu gewoon rijp voor het oordeel,
als wij dingen zien gebeuren zoals het nu gebeurt, van al die
verschillende bommen en dergelijke. Ik hoorde onlangs op de
radio hoe ze er geloof ik vier over het land hier konden laten
vallen, of op zee, en het zou de hele wereld vernietigen. Gewoon
twee of drie hier op en neer in deAtlantischeOceaan laten vallen,
en voor je het weet zou er zelfs geen kever meer in leven zijn
in heel de Verenigde Staten, het zou alles doden. Ze…al de
gebouwen zouden nog overeind staan zoals nu.
6 Ik zeg het u, geen wonder dat Jezus zei: “Tenzij het werk
wordt ingekort, omwille van de uitverkorenen, zou er geen vlees
behouden worden.” Ik geloof dat we dichtbij iets zijn. Ik ben niet
een van de mensen die probeert te voorspellen dat Jezus dit jaar
of volgend jaar zal komen. Ik weet niet wanneer Hij zal komen,
en niemand anders weet wanneerHij zal komen.Wij weten alleen
wat Hij zei om op te letten. Wanneer wij deze tekenen zien
verschijnen, om dan ons hoofd op te heffen: verlossing naderde.
En we zien die dingen nu.
7 En broeder Baxter en ik hebben de gewoonte aangenomen
om te proberen ons uiterste best te doen voor iedereen die we
kunnen, zolangwe—we het Licht hebben om in te wandelen zoals
we het vandaag hebben. We zouden erg dankbaar moeten zijn
voor een plaats waar het Evangelie gepredikt kánworden.
8 Er zijn veel grote steden in deze wereld, weet u, zoals New
York, of misschien niet zó groot, maar veel grote steden waar u
niet zo’n bijeenkomst als deze zou kunnen openen. Nee meneer.
Ze zouden het niet mogen. En misschien, we willen het niet zo
denken,maarmisschien zal het binnenkort zo zijn dat u nietmeer
in staat zult zijn om er in New York te openen. Het communisme
is de wereld aan het doordringen. O, een hoog percentage, meer
dan de helft ervan, bijna twee derde van de wereld zit al in
communisme.
9 Wat doen wij Christenen? Hier is de ruimte die we hebben
om te gaan: van hier tot hier. En we zijn ongeveer zo ver
gekomen. Jezus zei: “Het Evangelie moet in de héle wereld
gepredikt worden.” Maar u kent onze ideeën daarover: wij
hebben traktatenverenigingen, wat goed is, daar houden we
van. En de man die op straat een traktaat uitdeelt, doet een
wonderbaar werk voor de Here Jezus. We hebben zendelingen,
alle delen van het land, dat is iets geweldigs, een roeping
van God.
10 Maar wat ik denk dat de Here Zijn Boodschap zo snel aan
de wereld zal maken, is dit: dat Hij de kracht en demonstratie
van de Heilige Geest gaat uitzenden die gewoon de hele wereld
zal verlichten in slechts een paar dagen tijd. Ik geloof dat Hij een
Gemeente roept, een volk trekt, en hen samenbrengt voor deze
grote gebeurtenis die gaat plaatsvinden.
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11 Ik zie ernaar uit dat het Evangelie op een dag de
heidenvolken verlaat en terugkeert naar de Joden. Ik zag laatst
eens op een avond een film van een zeer dierbare vriend
van mij aan de Westkust, een Christelijke zakenman, meneer
Arganbright. En hij had een film genaamd Drie minuten voor
middernacht. Ik ben sindsdien nooit meer dezelfde geweest,
nadat ik deze wonderbare film heb gezien. Het toonde het
antwoord van alle profetieën met betrekking tot de Joden: hoe
zij terug zouden keren; en hoe er een vaandel zou zijn bij hun
terugkeer, de zespuntige Davidster, boven Jeruzalem; hoe dat
de wateren van het land zouden komen dat zou bloeien als
een roos, de woestijn; en de Joden die terugkeerden. Het was
alleen maar een beeld, werd op een scherm geprojecteerd, maar
hier was het alarmerende ervan, Christenen: de schepen die
binnenkwamen, de vliegtuigen die binnenkwamen, ze brachten
de ouden, blinden en kreupelen en verdorden, droegen ze; de
jongere mensen droegen ze. Ze hebben dus enkelen van hen
geïnterviewd.

Ze zeiden: “Komt u terug naar het thuisland om in het
thuisland te sterven?”

“Nee, we komen terug om deMessias te zien.”
12 O, u Bijbellezers weten wat dat betekent. God drijft ze
gewoon vanuit alle delen van de wereld terug, precies wat Hij zei
dat Hij zou doen. Nu, wat ze nodig hebben, nu, het volgende dat
ik kan zien, en ik beweer niet veel te weten over profetie van dat
soort, maar ik…Het enige wat ik nog kan zien dat overblijft is
een geestelijk ontwaken onder de Joden. Voor de heidenen is het
dan voorbij. De Gemeente zal opgenomen worden; het Evangelie
gaat naar de Jood.
13 Nu, ik zal vanavond niet meer dan een paar ogenblikken
nemen, slechts een kleine introductie. En het is een soort
introductieavond voor, we maken ons klaar; en broeder Baxter
doet het prediken. En ik ben er zeker van dat u er allemaal
van geniet. En hij kan het werk heel goed doen. Meestal kom ik
binnen en spreek ik eventjes, om de sfeer in de samenkomst aan
te voelen, en dan bidden we voor de zieken.
14 Nu, vanavond, even voor een kleine Schriftlezing in Johannes
het 14e hoofdstuk en het 12e vers, lezen we dit. En dan als vast
campagnethema isHebreeën 13:8. Dat is onze voortdurende tekst
sinds we op het veld zijn. Maar dit hier lezen we:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de
werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en hij zal grotere
doen dan deze, want Ik ga heen tot mijn Vader;
In Hebreeën 13:8, staat dit:
Jezus Christus dezelfde gisteren,…vandaag en tot in

eeuwigheid.
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Zullen we nu even onze hoofden buigen.
15 Lieve Hemelse Vader, wij danken U vanavond voor het
voorrecht dat wij hebben om opnieuw in deze grote stad te komen
om Uw behoeftige kinderen te dienen. En ik bid, lieve Hemelse
Vader, dat U iedere persoon die in dit gebouw komt, wilt zalven
met de Heilige Geest. Als zij ziek zijn, mogen ze genezen worden.
Als zij teruggevallen zijn, mogen zij terugkeren naar God. Als zij
ongelovigen zijn, mogen zij gelovigen worden. Sta het toe, Vader.
Enmogen grote tekenen enwonderenworden gedaan.
16 Zegen allen die er deel aan hebben. Zegen onze broeder
Baxter terwijl hij dag na dag en avond na avond spreekt. Moge
hij gezalfd worden met de Heilige Geest om het Woord te
prediken in de daarvoor vastgestelde tijd. We bidden dat U alle
samenwerkende predikers zult zegenen, zuster Brown, en alle
anderen. Zegen de beheerders en degenen die ons hier helpen
om de lichten aan te houden, de technici, en al de mensen die
er binnenkomen. Sta het toe, Vader.
17 En moge de Boodschap van de Heilige Geest uitgaan naar
nieuwe huizen, die misschien nog nooit eerder naar de kerk
zijn gekomen, en mogen zij gewaarschuwd worden en naar de
gemeente komen, niet omdat wij hier zijn, Vader, maar omdat
Uw Geest hier is, en de verlorenen en de behoeftigen wil redden
en de zieken genezen.
18 Nu, verberg Uw dienstknecht, Here, de onwaardige. Help mij
om te weten wat te doen en wat te zeggen. Ik onderwerp mij nu
aan U, zodat UUw onwaardige dienstknecht zult gebruiken voor
Uw glorie. Wij vragen het in de Naam van Uw Zoon, de Here
Jezus Christus, onze Redder. Amen.
19 Nog enkele ogenblikken nu, dan zullen we beginnen met
bidden voor de zieken. We zullen u niet elke avond lang
ophouden, want we hebben een behoorlijk lange campagne.
En dan zijn we net—hebben net Chicago verlaten waar we
een geweldige campagne hadden. En zijn dan van daar naar
de Westkust gegaan met de Christelijke Zakenlieden, aan de
Westkust, waar we een prachtige grote campagne hadden.
Broeder Baxter heeft ook gepredikt in de conventies. En we
zijn allebei erg moe. Eerlijk gezegd, net voordat ik naar de
samenkomst kwam, wel, ik probeerde te studeren en viel in een
diepe slaap. Nu, dat is voor mij ongewoon om dat te doen. En
haastteme toen naar de samenkomst.We zijn allebei ergmoe.
20 Nu, ik wil het hebben over één Persoon gedurende de hele
campagne, en dat is Degene waar we allemaal verliefd op zijn: de
Here Jezus Christus. Ik ken niemand anders om over te spreken
dan over Hem. En als het om liefde en mededogen gaat, en wat
het ook mag zijn, ken ik geen grotere Naam dan de Here Jezus
Christus, de Zoon van God.
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En nu, vanavond, zou ik deze samenkomst nouwillen vragen,
en met deze campagne van twee weken voor de boeg, zou ik…
[Leeg gedeelte op de band—Red.]
21 We zouden eigenlijk moeten letten op wat Jezus hier heeft
gezegd. Er zijn veel mensen geweest in hun verschillende soorten
bediening en theologie die proberen een bepaalde routine te
hebben die ze onderwijzen, wat helemaal fijn is; elke kerk, zolang
ze iets onderwijzen over de Here Jezus Christus: “Amen!” Dat is
helemaal in orde. Daar hou ik van. En wat er ook…laten we
elke kerk waarderen die zelfs de Naam van de Here Jezus noemt.
Laten we ze waarderen.
22 Nu, we kunnen soms met hen van mening verschillen, zoals
alle kerken dat doen, net zoals alle mensen dat doen, maar
wij zijn geheel interkerkelijk. Broeder Baxter en ikzelf behoren
tot geen enkele organisatie. Wij zijn interdenominationeel en
geloven dat de broederschap van de…van Jezus Christus.
23 Nu zal ik u een klein iets geven wat broeder en ik de
afgelopen acht jaar hebben getracht te doen. Het ging niet
zozeer om Goddelijke genezing, als dat de mensen hebben
gedacht. Velen van hen hebben gezegd: “Broeder Branham,
uw samenkomsten zijn alleen maar gebaseerd op Goddelijke
genezing.”
24 Nee, broeder, het is op Goddelijke genezing, maar niet
het einde ervan: het is de genezing van het Lichaam van
Jezus Christus waar wij naar streven, om al de verschillende
denominaties van kerken broeders te laten zijn. Wat ze ook
geloven, dat is in orde. Laten we ons verenigen en Christelijke
broeders en zusters zijn. Dat is wat ons hele hartsverlangen is
om te doen. En de weinige invloed die de Here mij heeft gegeven,
probeer ik op die manier te gebruiken, en broeder Baxter evenzo,
met zijn invloed als Bijbelleraar, en met mij om voor de zieken
te bidden. En wij geloven dat. Wij geloven dat alle mensen die
wedergeboren zijn, broeders zijn. Juist. En dus, wij…Dat is
waar wij voor staan.
25 En nu, onze theologie zou—zou misschien een beetje anders
kunnen zijn dan wat u…dan de doorsnee type bediening, over
het bidden voor de zieken. We hebben het erover, broeder en ik,
we zijn er nog niet over uit, wanneer we terugkomen van overzee
of misschien om andere soorten samenkomsten op te zetten.
Eerlijk gezegd heb ik het in verscheidene tijdschriften geplaatst
die Goddelijke genezing onderwijzen, een artikel, dat…het is
altijd zo geweest dat, mijn samenkomst, dat ik niet genoeg
mensen kan bereiken. En ik blijf nooit lang genoeg, maar de
menigte blijft groeien en groeien en dan ben ik…ongeveer vier
of vijf avonden en ik ben zowat uitgeput, want het zijn visioenen.
26 Als we terugkomen gaan we proberen om die dingen te
elimineren en gewoon het Evangelie te prediken en voor de
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zieken te bidden. En welke kant de Heilige Geest ons ook op
zal leiden, dan zullen we dat doen. Maar visioenen is wat ons
altijd heeft ingekort, heeft onze samenkomsten altijd zo gemaakt
dat we niet lang konden blijven. Maar deze keer, zo de Here wil,
willen we het vier, vijf, zes, zeven weken lang maken misschien,
tweemaanden, of wat de Here ook…op één plaats, daar gewoon
blijven totdat de Here zegt: “Ik ben hier klaar met u; ga ergens
anders heen.” En ikwil dat jullie voor ons bidden voor dat doel.

27 Nu, op onze lieflijke Here Jezus, waarop onze gedachten zijn
gericht, laat uw gedachten nooit van Hem afdwalen. Wat er ook
komt of gaat, houd uw gedachten opHem gericht.

28 Nu, hoevelen hier vanavond zouden Hem graag werkelijk
willen zien? Zou u Hem niet graag willen zien? “Ik wil graag…”
Broeder, ik—ik steek mijn handen samen met u op. Dat is het
verlangen van mijn hart, om de Here Jezus Christus te zien. O,
wat heb ik Hem lief. Ik, met heel mijn hart heb ik Hem lief. Als
ik iets over mijn hart weet, heb ik Hem echt lief. Ik…Wanneer
ik Zijn Naam uitspreek, lijkt het mij gewoon dat ik onwaardig
ben om de Naam uit te spreken. Ik denk aan wat die Naam heeft
gedaan.

29 Weet u wat er gebeurde toen die Naam voor het eerst werd
genoemd in de lippen van een sterveling, wat er gebeurde? Een
kleine baby die in de buik van zijn moeder dood was, kwam tot
leven en ontving de Heilige Geest. Johannes de Doper sprong
van vreugde in de schoot van zijn moeder zo—zodra Maria tot
Elisabet sprak: “Ik zal…” zei, “ik zal een Zoon baren en zij
zullen Zijn…en zullen Zijn Naam Jezus noemen.” En kleine
Johannes sprong van vreugde in de schoot van zijn moeder. Dus
ziet u wat de Naam betekent.

30 Als Hij hier vanavond in New York zou zijn, waar denkt u
dat u Jezus in New York zou vinden? Ik wil u een vraag stellen.
Denkt u dat Jezus, als Hij zou komen, gewoon op een manier van
Zichzelf te ontsluieren zoals Hij deed in de dagen vanweleer toen
Hij hier in het vlees op aarde was, denkt u dat gehele New York
Hem zou ontvangen? Nee meneer, het zou erger zijn dan toen Hij
de eerste keer kwam. Juist. Zij zouden het niet begrijpen. Hij zou
zo geheel anders zijn dan onze theologie, dat we niet eens…ik
betwijfel of er zelfs maar een klein handjevol zou zijn dat Hem
zou volgen, zoals er in die dag was.

31 Hij was zo anders. Hij doet dingen anders; Hij sprak anders;
Zijn werk was anders; Zijn bediening was anders; Zijn leer was
anders. Dus zij kondenHem gewoon niet begrijpen. Ze zeiden…
En ze…Het punt was, ze—ze konden Hem niet begrijpen omdat
Zijn werken groot waren, en Hij gaf God de eer. En uiteindelijk
zeiden ze: “Wel, hij is gewoon Beëlzebub, de vorst van de
duivels.”
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32 Kunt u zich voorstellen om die Naam op de Here Jezus
Christus te plakken? Maar dat is wat ze deden. En ze zeiden
als…Hij—Hij zei: “Als ze de meester des huizes ‘Beëlzebub’
hebben genoemd, hoeveel te meer zullen ze Zijn discipelen
noemen.” Dus als Christenen kunnen we verwachten van alles
genoemd te worden, nietwaar? Maar Jezus Christus kent ons als
we wedergeboren zijn.
33 Nu, toen Jezus, in Zijn bediening…Nu, ten eerste, in
de vertaling van het woord vanavond, in Johannes het 14e
hoofdstuk het 12e vers, zei Hij: “Voorwaar, voorwaar,” (absoluut,
absoluut) “Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal
hij ook doen; en méér dan dit…” Het woord wordt eigenlijk
correct vertaald als “meer”, niet “groter”, want Hij deed de
doden opstaan, stopte de natuur; niets kon groter zijn dan wat
Hij deed. “Maar meer dan dit zult gij doen, want Ik ga tot
Mijn Vader.”
34 Gelooft u dat dat het geïnspireerde Woord van God is?
Gelooft u dat het bedoeld was voor de eeuwen die zo zouden
volgen? Dat was het ook. Nu, dezelfde dingen die Hij deed,
beloofde Hij de Gemeente te doen, alleen meer ervan dan wat Hij
deed. Laten we eens zien wat Hij deed.
35 En als we Zijn type bediening kunnen ontdekken wat Hij
hier op aarde had, en deze komende tien avonden hier in de—
in de arena, als Hij—als Hij in ons midden zal komen en Zijn
Leven opnieuw onder Zijn volk zal voortbrengen, zal ieder van u
in Hem geloven? Wilt u mij dat beloven? Deze kleine groep hier
van een paar honderd die hier vanavond zit, wilt u—wilt u mij
dat beloven, dat u met heel uw hart in Hem zult geloven? Als Hij
Zichzelf opnieuw zal openbaren, hier in dit gebouw, zichtbaar,
zodat u het zelf kunt zien, zelf overtuigd kunnen worden, zou u
dan in Hem geloven? Nu, we zullen ontdekken wat voor een werk
Hij deed.
36 Nu, wij zouden Jezus willen zien. Velen zouden denken: een
persoon in deze dag, meestal zou u ze zien, als ze werken zouden
kunnen doen zoals de Here deed, wel, dat ze zich opschepperig
zouden uiten en o…Maar zo’n type persoon was Hij niet. Hij
schepte nergens over op. Hij nam zelfs geen eer voorwatHij deed.
Hij gaf de eer aan God. Is dat juist? Wel, Hij zei: “Ik ben het niet
die de werken doet, het is Mijn Vader die in Mij woont; Hij doet
de werken.” Is dat juist?
37 Latenwe ons nu eens voorstellen, zoals deGrieken; zij wilden
zien Wie Jezus was, wilden Hem zien, liever. Dus laten we nu
vanavond op die manier naar Hem kijken.
38 Toen Hij in Zijn bediening kwam, werd Hij geboren in een
kribbe, laag geboren, een volk, een—een gewoon volk waar Hij
uit kwam, misschien heel laag opgeleid wat de wereld betrof. We
komen erachter dat dat het is wat de Bijbelgeleerden allemaal
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in verwarring brengt. Ze proberen het Grieks te lezen, het
Hebreeuws, enzovoort, en ze passen een bepaald woord toe,
omdat het…ze passen het toe op de grote woorden die ze
gebruikten onder de hoge, geleerde mensen. Maar Zijn eigenlijke
woorden werden gesproken in de taal zoals u die op straat
gebruikt, gewoon alledaagse taal. Dus het doet hen ronddraaien
bij de vertalingen. Dus, ziet u, Hij was geen groot geleerde, in de
ogen van de wereld; Hij was natuurlijk God, maar Hij…alleen
maar om Zich als een grote, welsprekende spreker voor te doen:
dat was Hij niet.
39 En laten we nu eens kijken wat voor soort bediening Hij had.
Latenwe Zijn bediening nu een paar ogenblikken volgen voordat
we de gebedsrij beginnen enHem vragen omZijn bediening voort
te zetten. Nu, toen Hij pas in kracht kwam, merken we heel veel
dingen op, dat God Zijn gebed zo veel voor de zieken verhoorde.
Hij begon meteen als eerste met te bidden voor de zieken. Klopt
dat? Tekenen en wonderen begonnen Hem te volgen. En Hij
begon dingen te doen die vreemd leken voor de mensen. Toen
kreeg Hij een grote toeloop, totdat Hij het niet eens was met
hun theologie van die dag, toen hebben ze Hem daar gelijk
afgesneden.
40 Nu, in het begin van Zijn bediening was er een man genaamd
Nathanaël die gered werd, en, of Filippus liever; Filippus werd
gered en hij ging meteen zijn vriend halen. Dat is een goed teken
dat hij gered werd, nietwaar? Als je het aan iemand anders gaat
vertellen.
41 Hij ging zijn vriend zoeken, dus hij was op zoek naar hem, en
hij vond hem onder een boom aan het bidden onder een boom.
Dus hij zei: “Kom zien wie ik gevonden heb, Jezus van Nazareth,
de zoon van Jozef.”
42 Wel, deze aardige, religieuze man zei: “Wel, zou er iets goeds
uit Nazareth kunnen komen?” O, het was een goddeloze stad. Hij
zei: “Kan er iets goeds uit Nazareth komen?”
43 Zei: “Kom en zie.” Dat is de enige manier om ergens van
overtuigd te raken. Denkt u niet? Ik denk dat als we meer
Nathanaëls rond New York hadden, dat het beter zou zijn, denkt
u niet? “Kom en zie. Kom en ontdek het zelf.” Zie? Kom en zie;
oordeel niet over iets totdat u het bekijkt en het onderzoekt met
het Woord van God. Hij zei: “Kom en zie.”
44 Wel, toen hij in de rij naderde, ik weet niet wat Jezus,
misschien voor de zieken aan het bidden, of wat Hij ook deed.
Zij stonden in de menigte. Jezus keek uit over de menigte, zag
hem, of misschien kwam hij in de gebedsrij. Ik weet niet waar
hij was, maar in ieder geval, toen Jezus hem zag, zei Hij: “Zie,
een Israëliet, in wie geen bedrog is.” Dat was een eerlijke, goede
gelovige.
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Dus, de man, het verbaasde hem een beetje, hij zei: “Hoe
kende U mij, Rabbi?” of Eerwaarde, hoe u het ook wilt
noemen…“Hoe kende U mij?”

Hij zei: “Wel, voordat Filippus u riep, toen u onder de boom
was, zag ik u.”

Tjonge, dat was nogal wat voor hem, hij—hij rende naar
Hem toe; hij zei: “Gij zijt de Zoon van God; Gij zijt de Koning
van Israël.”
45 Wat denkt u dat er vandaag in New York zou gebeuren als
zoiets plaatsvond? Weet u wat ze zouden zeggen: “Ah,” dr. Jones
zou zeggen, “weet u wat dat is, die kerel is een waarzegger. Hm.
Het is mentale telepathie; dat is het.” Wel, ze deden…Zie, dr.
Jones’ geest leefde toen in die dag, wist u dat?
46 De Farizeeën, die grote geleerden en leraren, zeiden
hetzelfde. Zij zeiden: “Hij is Beëlzebub, de vorst van de
waarzeggers.” Ziet u? Hij…Waarzeggers zijn natuurlijk duivels;
dat weet u. Dus zei hij: “Hij is de vorst van de waarzeggers,” de
vorst van de duivels.
47 Let nog eens op Hem. Er was…op een dag ging Hij naar
Jericho toe; in plaats van naar Jericho te gaan, ging Hij omhoog
langs Samaria. Dat is vreemd; langs deze weg omhoog te gaan,
in plaats van recht naar beneden naar Jericho te gaan. Maar Hij
had er behoefte aan door Samaria te gaan. Nu, nog even een
ogenblik dan ontdekken we waarom Hij er ging. Toen Hij daar
aankwam, stuurde Hij al Zijn discipelen weg de stad in om wat
brood te kopen. En toen zij weg waren, kwam er een vrouw aan.
Wij in Amerika geloven dat de vrouw een prostituee was, en de
Oosterse leer is anders, maar wij zullen het vanavond vanuit de
Amerikaanse, Westerse sfeer, aspect ervan nemen.
48 Dus de vrouw, ze kwamnaar de put toe.Wel, misschien kwam
ze er gewoon niet tot het rond het middaguur was, of misschien
kon ze niet komen toen de rest van de andere vrouwen hun water
kwamen halen. Dus, in ieder geval, ze kwam er om elf of twaalf
uur, toen zij weg waren om iets te eten te halen. En Jezus zat daar
ergens op demuur, dusHij zag de vrouwde emmer in de put doen,
of de kruik, om het water eruit te halen; Hij zei: “Breng Mij wat
te drinken.”
49 Wel, ze keek om, en het was een Jood. Zij was een
Samaritaanse. Ze hadden gewoon, rassenscheiding in die dag,
net als vandaag in het Zuiden, de blanken en kleurlingen. Hij
zei…“Wel, het is niet gebruikelijk voor u Joden om zoiets
aan Samaritanen te vragen.” Met andere woorden, waar komt
al die gastvrijheid vandaan? Waar komt al die vriendelijkheid
vandaan? “U, een Jood, vraagt mij, een Samaritaanse; wij horen
als uitgestotenen te worden beschouwd. Dus hoe is het dat U mij
vraagt…?”
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Jezus zei: “Maar als u wist tegen Wie u sprak, zou u Mij om
wat te drinken vragen.”
50 “Wel,” zei ze, “hoe zou U mij te drinken kunnen geven?” Met
andere woorden: “De put is diep, U hebt niets ommee te putten,”
enzovoort. Het gesprek ging maar door.
51 Nu, ik heb mijn eigen mening over wat Jezus aan het doen
was. Zie? Hij probeerde haar geest te vatten. En dus toen Hij—Hij
dat uiteindelijk deed, zei Hij: “Ga uwman halen, komhier.”

Zij zei: “Ik heb geen man.”

Zei: “Dat klopt, u hebt er vijf gehad; degene die u nu hebt is
uw man niet.”
52 Nu, welke reactie zou dat vandaag in New York opleveren?
Wel, ze zouden zeggen: “Weet u wat? Die man is een goede gladde
waarzegger; dat is wat hij is.” Wel, ze dachten hetzelfde toen;
zeiden: “Hij is Beëlzebub.”Wel, ze zeiden…Zij…
53 Wat beschouwde zij het echter? Deze vrouw, wat ze ook
geweestmocht zijn, ze zei: “Ik bemerk datU een Profeet bent.” Ze
zei: “Ik weet dat de Messias…” Let nu op, Degene waar we het
vanavond over hebben. “Ik weet dat wanneer de Messias komt,
dat Hij deze dingen zal doen. Hij zal ons deze dingen vertellen.
Maar ik weet dat U een Profeet bent.” En zij rende de stad in en
zei: “Kom, zie een Man die mij alles heeft verteld wat ik ooit heb
gedaan, is Dit niet de Christus?”
54 Hij vertelde haar niet alles wat ze had gedaan, maar Hij
vertelde haar één ding, en Hij had haar meer kunnen vertellen
had Hij dat gewild, denk ik, of God zou het Hem hebben laten
zien. Nu, dat is het soort Jezus dat Hij was. Hij wist op een
keer waar een vis was die wat geld in zijn bek had. Hij wist
waar twee muilezels gebonden waren aan de scheiding van twee
wegen. Hij wist waar een bovenzaal ter beschikking gesteld zou
worden; Hij vertelde het Zijn discipelen. Dat was Jezus van
negentienhonderd jaar geleden, is dat juist?
55 Wel, gelooft u nu dat Hebreeën 13:8 geïnspireerd is? Gelooft u
dat dat Gods Woord is? Wel, er staat: “Jezus Christus is dezelfde
gisteren, vandaag en voor eeuwig.” Is…gelooft u dat? Zeker is
dat juist.
56 Nu, merk nu, als Hij dat is…Toen, na een tijdje moest
Hij sterven voor de zonden van de mens. Maar ik wil dat u
nog eventjes één Schriftgedeelte opmerkt, als het u niet te veel
vermoeid, om hiernaar te luisteren. Er was een poel. Zo de
Here wil, gaan broeder en ik waarschijnlijk…[Leeg gedeelte op
de band—Red.] …wat wij in het zuiden een “pallet” noemen.
En Hij…die man lag op een brancard, en Hij zei: “Wilt gij
gezond worden?” Waarom niet de blinde, de verschrompelde; de
lammen, de kreupelen?Hij zei geenwoord tegen hen. En de kleine
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kinderen dan? Hij heeft hen niets gezegd, maar ging naar deze
man toe die op een brancard lag.
57 Nu, als u de Schrift opmerkt, Jezus zei dat Hij deze man
kende, en dat hij al achtendertig jaar in deze toestand was. Hij
had misschien tbc of…was achterlijk; het zou hem geen kwaad
doen, zou hem niet doden, liever gezegd. Maar hij—hij kon lopen.
Hij zei: “Wanneer ik naar beneden kom, stapt iemand anders
voor me in.” Hij was niet blind, en hij was ook niet kreupel; hij
had gewoon een ziekte, een gebrek, iets in zijn lichaam. Hij had
het achtendertig jaar gehad.
58 En Jezus wist waar hij was. Nu, ik wil dat u daar op let. Hij
wist dat de man daar was. Dat is de reden dat Hij al de anderen
voorbijging, om bij die man te komen. En Hij zei: “Neem uw bed
op en ga naar uw huis.” Toen liep Hij weg en verliet die hele
menigte mensen.
59 Was dat Jezus van negentienhonderd jaar geleden? Dat is
nog steeds Jezus vandaag. Jazeker. Zie? Wat denkt u nu dat de
critici van—van Jeruzalem zeiden? “Aha, daar is die Genezer. Ik
zag Hem vlak langs die schreeuwende en huilende mensen gaan.
Als er ook maar iets goddelijks aan Hem was geweest, zou Hij
ze allemaal gezond hebben gemaakt.” Ziet er zo uit, nietwaar?
Maar ziet u, ieder sterfelijk wezen op deze aarde kan niets uit
zichzelf doen.
60 Jezus nu, kijk naar Hem toen ze deze man betrapten toen hij
zijn bed op de sabbat droeg. Het 19e vers, Hij zei: “Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets uit Zichzelf doen, maar
wat Hij de Vader ziet doen.” Is dat waar? Johannes 5:19. “Wat
Hij de Vader ziet doen; want al wat de Vader doet, laat Hij de
Zoon zien.” En Jezus, in de woorden zoals wij het zouden kennen,
Jezus zou zeggen: “Wel, het enige wat Ik doe, Ik zie gewoon een
visioen, Ik speel het gewoon uit…Ik dramatiseer gewoon wat
God Mij zegt te doen.” Is dat juist? Dat is precies de duidelijke
interpretatie ervan van vandaag. Jezus zei: “Voorwaar, voorwaar
zeg Ik u, Ik kan niets uit Mijzelf doen. De Vader, Ik zie een visioen
wat Hij aan het doen is, dan ga Ik precies doen wat Hij Mij zei te
doen.” Dat is de reden dat Hij door Bethesda ging. Dat is de reden
dat Hij deze man hier vond, want Vader had Hem laten zien dat
hij daar was. Kijk naar de opstanding van Lazarus, kijk naar al
de andere gevallen, precies hetzelfde.
61 Hij was in bezit van de kracht, voor de…Er was eens een
vrouw, die Zijn kleed aanraakte, want zij had veel geloof. Zij
raakte Zijn kleed aan. Hij voelde het nooit want de apostelen
zeiden dat iedereen Hem probeerde aan te raken, en liepen hem
nauw voorbij en sloegen hun armen om Hem heen. Maar een
vrouw raakte Zijn kleed aan en glipte terug in de menigte. Zij
was tevreden, want dat was alles wat ze wilde doen, was om Zijn
kleed aanraken. En toen ze Zijn kleed aanraakte; zij stond daar
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in het gehoor. Jezus keek om zich heen, zei: “Uw geloof heeft u
gered,” daar in het gehoor. Is dat juist? “Uw geloof heeft u gered,”
en ze voelde toen dat de bloedvloeiingwas gestelpt, gestopt.
62 Een man bij de poorten van Jericho, de weg loopt een heel
eind, is mij verteld, van Jericho af. Een blinde bedelaar die daar
zat, Hij kon hem nooit hebben gehoord, maar hij schreeuwde om
genade. Zijn geloof stopte Jezus toen Hij Zijn gezicht gericht op
Golgotha had gericht. Ging daarheen, en de mensen die gierden
en Hem belachelijk maakten en zo meer, sommigen die juichten,
maar het geloof van die bedelaar deedHem stoppen.
63 Het geloof van de zwakste, armste persoon hier vanavond
zal Jezus Christus op het toneel brengen. Jawel. Hij is dezelfde,
gisteren, vandaag en voor immer.
64 Nu, Jezus zei: “De dingen die Ik doe, zult gij ook doen, zelfs
meer, want Ik ga naar mijn Vader.” En toen, Hij zei: “Nog een
korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien…” (Is dat de
Schrift?) “…toch zult gíj Mij zien; want Ik zal bij u zijn, zelfs
in u…” nu, volgens de leer van vandaag, “…alleen van die
tijd,” maar Jezus zei, “…tot aan de voleinding der wereld.” Is
dat juist? Hoevelenweten dat dat de Schrift is? Dank u.
65 Als Hij dan uit de dood is opgestaan, beloofd heeft dat
dezelfde werken die Hij deed zouden volgen tot het einde van
de wereld, niet alleen voor één generatie of één tijdperk; “Mét u,
zelfs ín u, tot het einde van de wereld; Jezus Christus dezelfde
gisteren, vandaag, en voor altijd…” Is dat juist? Perfect. Nu,
als Hij…
66 In die dagen, toen Hij die dingen deed, twijfelden de mensen
aan Hem. Ongeacht wat Hij deed, twijfelden ze nog steeds aan
Hem; en spijkerden Hem vast aan het kruis. Juist, Gods plan
om hoe het te doen; dat is de manier, God wist dat het zo zou
zijn. Er zijn vandaag duizenden die het zouden verwerpen als het
vlak voor hen was. Miljoenen zouden het verwerpen. God heeft
al gezegd dat ze dat zouden, want: “Eng is de poort en smal is
de weg; en slechts weinigen die hem zullen vinden.” Is dat juist?
Maar Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig.
67 Nu, als Hij uit de dood opstond, wat was dan het eerste
wat Hij deed? En ik sluit af. Er waren enkele mannen op weg
naar Emmaüs, en Jezus kwam er aanlopen, bij die mannen,
en sprak met hen heel de dag, of hun reis, helemaal naar
Emmaüs. Herinnert u zich het verhaal? En zij zeiden: “Nu, Zijn
onderwijzing lijkt…Hij opende de Schriften op een nieuwe
manier. Wel, hebben onze harten niet in ons gebrand, want
wij hoorden Hem toen Hij sprak en mee ging?” En vervolgens,
toen ze bij Emmaüs aankwamen, deed Hij alsof Hij verder zou
gaan, slechts een gewone Man. En zij nodigden Hem om binnen
te komen. En toen Hij…Toen zij Jezus eenmaal binnen bij
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hen hadden, maakte Hij Zich aan hen bekend. Begrijpt u wat
ik bedoel?
68 Nu, als u Jezus gewoon laat…Kom gewoon bij al uw
doctrines en dingen vandaan en neem aan wat de Bijbel zegt dat
Jezus was, en laat Hem…Sluit Hem vanavond gewoon met u op
in uw huis, en Hij zal Zich aan u bekendmaken.
69 Hoe heeft Hij dat gedaan? Een beetje anders dan wat…
Gewoon de manier waarop Hij iets deed, daaraan herkenden ze
dat het Jezus moest zijn. Is dat juist? Mijn gebed vanavond is dat
Hij hier op het toneel zal komen, vanavond, en elke avond deze
week, en de volgende week als we blijven, en elke avond iets net
een beetje anders zal doen zodat u zult herkennen dat het deHere
Jezus Christus is die bij ons is. Moge Zijn zegeningen over u zijn
is mijn gebed, terwijl we bidden.
70 Nu, Vader, wij vragen U vanavond, terwijl wij hier in dit hete
gebouw zitten; wij wachten op U. We denken aan een keer in
Jeruzalem, waar een honderdtwintigtal mensen tien dagen in een
bovenzaal zaten te wachten, totdat er plotseling een geluid uit de
hemel kwam als een razende, machtige wind. Het vulde het hele
huiswaar zij zaten. Gespleten tongen zaten boven hen, als vuur.
71 Nu, Vader, wij bidden vanavond, dat terwijl wij deze
samenkomst ingaan, dat wij zullen horen, zoals David hoorde
voordat hij ten strijde trok, dit ruisen van de bladeren, als de
Geest van God voor ons uit beweegt. Geef ons vanavond een
geweldige samenkomst. Moge de Heilige Geest in grote kracht
neerdalen. Moge Hij vanavond de zieken en de behoeftigen
genezen. Mogen grote tekenen en wonderen gebeuren tot eer van
God.Wij vragen dit, in Jezus’ Naam,Uwdierbare Zoon. Amen.
72 Goed, nu zullen we de gebedsrij oproepen. En, even zien,
latenwe…Hebt u…?Welke kaarten hebt u…?Van één tot…?
Laten we de…Ik denk niet dat we hier al te veel ruimte hebben.
Waar brengen we ze naar voren, langs deze kant, broeder Baxter,
deze kant uit? Ahum. Goed, laten we van één tot tien nemen en
zien hoe—hoe we hier een rij kunnen vormen.
73 Wie heeft gebedskaart nummer één? Laten we eens zien,
steek uw hand op, wie de gebedskaart nummer één heeft, wilt
u uw hand op-…? Goed, één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,
acht, negen, tien.
74 Nu, kijk of ze beginnen te komen. U—u zaalwachters, tel ze
als ze erdoor komen, zodat als er iemand ontbreekt, wij—wij ze
kunnen krijgen. Goed, één, twee, drie, ga hier aan deze kant
in de rij staan als u wilt. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,
acht, negen, tien. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, goed. Goed, er
ontbreken er ongeveer drie. Zeven, acht, negen, tien, en hier zijn
ze nu, tien. Goed.Ik denk dat…Soms, als u er niet op let, iemand
die niet op kan staan, en misschien iemand die doof is en hij niet
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kan horen, dus…Goed dan. (Ja. Dat is prima, broeder Baxter,
dat is prima zo, goed.)
75 Meestal laat ik ze van deze kant komen. Het is geen bijgeloof,
maar elke keer dat ik ooit de Engel des Heren heb gezien,
verschijnt Hij altijd van deze kant, zie, van deze kant. Goed, dat
is tien. Nu, vijftien; vijftien, wie heeft gebedskaart vijftien, of ik
bedoel gebedskaart elf? Laten we eens zien, elf, twaalf, dertien,
veertien, vijftien. Laat die vijf opstaan. Laten we zien of we…
als—als iemand gedragen moet worden…Goed, er zijn er drie.
Goed. [Leeg gedeelte op de band—Red.]
76 En ik ga u iets vragen, ik heb er in mijn bijeenkomst een
regel van gemaakt. Ten eerste, …ik…En we proberen om
hier te sluiten…Hoevelen hier geloven dat ik hun vanavond de
waarheid van het Evangelie heb verteld? Laten we uw handen
eens zien, en ook in de—in de gebedsrijen. Gelooft u het overal
met geheel uw hart? Gelooft u het op de balkons, dat het de
waarheid is? U—u…Gaat u mij in de samenkomst helpen om
nu met mij te bidden? Nu dit zou onze laatste campagne kunnen
zijn, we weten het niet. We weten niet precies wat te gebeuren
staat. Maar we…We gaan alles proberen wat wij kunnen om u
te helpen.
77 En ik zal u zeggen: het is niet hier voor een egoïstisch reden,
vriend; het is hier om u te helpen, en om de zondaar te helpen
om Jezus te ontvangen, ten eerste; de teruggevallene, om terug
te komen tot Christus, ten tweede; ten derde willen we dat u
gezond wordt. Dat is juist. Maar het belangrijkste moet eerst
komen. Goed.
78 Billy Paul, is dit de—de patiënt? Oké. Nu, iedereen eerbiedig
en bid met mij. Als ik voor de persoon begin te bidden, bidt—bidt
u met mij.
79 Goed, zuster, gelooft u nu dat de Here Jezus u gezond zou
maken, met heel uw hart? Gelooft u wat ik Hem ook zou vragen,
dat Hij het zou doen? Ja. Bent u ooit eerder in een van mijn
samenkomsten geweest? U bent, ja; u ziet hoe Hij dingen vertelt
en dingen over mensen weet. Dat begrijpt u? Als ik zelfs geen
woord tegen u zou zeggen maar alleen maar voor u zou bidden,
dan gelooft u nog dat u gezond zou worden, nietwaar? U gelooft
het. Ik geloof dat ook, zuster. Latenwe even ons hoofd buigen.
80 Lieve Hemelse Vader, ik vraag U om barmhartig te zijn voor
deze dierbare vrouw, en moge zij vanavond genezen worden
door Uw Goddelijke kracht. En moge Uw barmhartigheden over
haar zijn, en maak haar gezond. In de Naam van de Here Jezus
Christus vraag ik dat dit zo zal zijn. Amen.

Nu, gelooft u dat de rugkwaal u heeft verlaten? Goed. Dat is
zo, u kunt nu doorgaan. Goed.
81 Kom dame. Gelooft u met heel uw hart? Natuurlijk zie ik
dat u een kropgezwel in uw nek hebt. Dat is te zien, natuurlijk.
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Gelooft u dat de Here Jezus Christus hier zou zijn, u gezond
zou maken? Als ik…Gelooft u dat Hij mij over uw leven zou
kunnen vertellen als Hij dat zou willen? Ja. Hij zou dat niet per
se hoeven, nietwaar? Zou het niet, nee, nee, zou het niet hoeven.
Maar gelooft u dat als ik gewoon gebed voor u vraag, dat u
gezond zou worden? Zou u terugkomen en in de samenkomst
getuigen? Als u vanavond naar huis zou kunnen gaan en eten
en herstellen van die maagklachten, dat u er—u er ook goed bij
zou voelen? Toch, nietwaar? Nu, u kunt dat ook. Ga nu maar
gewoon eten.

Here Jezus, ik bid dat U deze vrouw zegent, en moge zij
gaan en gezond worden gemaakt. Voor Uw glorie, ik leg haar de
handen op, in Jezus Christus’ Naam. Amen.

Ga nu eten en kom terug en vertel mij wat er is. En let op hoe
uw kropgezwel weggaat. Goed, goed.
82 Gelooft u met heel uw hart, zuster? Gelooft u dat de Here u
gezond zal maken? Zou u bereid zijn om hier terug te komen en
te getuigen van de glorie van God als Hij u gezond maakt? Goed,
God zegene u. Kom hier.
83 Nu, Hemelse Vader, laat Uw barmhartigheden en zegeningen
op de vrouw rusten, en als zij vanavond van hier gaat, moge ze
blij en gelukkig gaan en gezond gemaakt, terwijl ik de handen op
haar leg, in Jezus Christus’ Naam. Amen.

Nu, ga verheugd; dat is het. Dat is ze; ze is niet van hier, maar
ze werd genezen. Dat is (Zie?) in orde.
84 Kom, dame. Gelooft u met heel uw hart, terwijl u komt?
Gelooft u dat God hier is om u gezond te maken? Gelooft u dat
als we het Hem vragen…Kijk naar de mensen daar die voor
u bidden. O, ongeveer duizend mensen geloof ik die er voor u
bidden. Geloof—gelooft u dat hier nu, onder de kracht van de
Heilige Geest, dat Hij u gezond zoumaken? Kom. Hoevelen in het
gehoor geloven dit met heel hun hart nu? Nu, voor de mensen, ik
vraag u om terug te komen en te getuigen.

Here Jezus, terwijl ik de handen op de vrouw leg, vraag ik
dat ze volledig gezond wordt gemaakt, in Jezus Christus’ Naam.
Sta het toe, Here. Amen.

God zegene u nu. Ga verheugd, wees gelukkig.
85 Gelooft u ook, zuster, dat u gezond zult worden gemaakt?
Natuurlijk is uw ziekte niet heel erg; het is niets dat u zou doden,
maar, het—het is genoeg om u de hele tijd slecht te laten voelen,
stijf in uw rug en u kunt niet opstaan. Maar gelooft u dat God u
hiervan zal genezen?
86 Here Jezus, ik bid dat U de vrouw zult genezen en als ze
hier vanavond weggaat, moge ze blij en verheugd gaan, gezond
gemaakt, door Jezus Christus’ Naam. Amen.

God zegene u, dame. Ga nu verblijd en gelukkig.
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87 Nu, vrienden, u zou kunnen zeggen: “Wel, ik zie niets
gebeuren.” Er is hier nog niets dat u zou kunnen zien gebeuren.
Ziet u? Het is maar…Er is nog niets dat naar het podium
is gekomen dat u bovennatuurlijk zou kunnen zien, tenzij het
gewoon iets is dat niet te zien is, ziet u. Maar de mensen worden
genezen. Dat is helemaal juist. Hier, bijvoorbeeld hier, u, dat zij
mogen weten, kom hier. Gelooft u, zuster, met heel uw hart? Met
heel uw hart? Als ik niet één ding tegen u zou zeggen, zou u het
toch geloven, nietwaar? U zou het geloven, als ik…Goed.
88 Komhier, geef me uw hand. Ik wil dat u naar mijn hand kijkt,
zie. Nu, ziet u hoe mijn hand eruitziet? Nu, laten we eens kijken.
Dat…ik wil dat u uw hand op de mijne legt. Kijk nu naar het
verschil in mijn hand. Ziet u hoe het daar opgezwollen is en die
kleine bultjes die eroverheen lopen?Nu, wat ermet u aan de hand
is, u hebt maagklachten, ja, maagzweren, nietwaar? Nu, gelooft u
dat Jezus u zal genezen? Nu, ik wil dat u kijkt…Haal uw hand
eraf, haal uw hand eraf. Kijk nu hoe mijn hand weer normaal
wordt. Neem nu deze andere hand, leg hem erop. Is niet zo,
nietwaar? U bent net zo menselijk in deze hand als in die hand,
nietwaar? Zie? Ik leg mijn hand erop. Het doet niets, nietwaar?
Leg nu deze hand hier opnieuw hierop en kijk. Ziet u nu? Nu, ik
wil dat u op mijn hand let, terwijl ik bid. En geloof nu dat ik u de
waarheid heb verteld, en dat God u gezond gaat maken, en kijk
wat ermet de hand gebeurt. Zullenwe onze hoofden buigen.
89 Hemelse Vader, deze arme vrouw die hier staat en lijdt.
Ik vraag U haar genadig te zijn. Zie haar lijden met deze
demonische macht die haar bezeten heeft en haar probeert over
te nemen, maar Gij zijt hier om haar te bevrijden. En ik vraag
om haar genezing.

Kom uit haar, Satan. In de Naam van Jezus Christus, verlaat
de vrouw.
90 Nu, zuster, voordat ik mijn ogen open of anders wat, heeft
het mijn hand verlaten, nietwaar? Mijn hand is weer normaal
geworden. Als dat juist is, zeg: “Ja.” [De zuster zegt: “Ja.”—
Red.] Ja. Goed dan. Nu kunt u uw hoofd opheffen, gehoor. Er
is iets gebeurd, nietwaar? Nu, enkele ogenblikken geleden was
mijn hand opgezwollen en heel rood geworden, klopt dat? [“Ja.”]
Kijk nu, ik haal mijn hand eraf. En ik leg deze hand hier, zie?
Er gebeurt niets. Leg deze er nu op, er gebeurt niets. Er is iets
gebeurd, nietwaar? Uw maagprobleem is weg. Ga maar eten,
jazeker. God zegene u. Goed, zie.
91 U moet geloof hebben, ongeacht of God iets zegt of niet,
ziet u. Als u met mensen spreekt, natuurlijk komt u er achter
wat er met ze aan de hand is. Dat is precies juist, als u met
mensen spreekt. Maar het punt is, u krijgt er maar drie of vier
doorheen en dan bent u zo zwak dat u het nauwelijks kunt
verdragen. Vrienden, laten we gewoon—wees gewoon eerbiedig;
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houd u stil, alstublieft, tijdens de samenkomst. Zie, u stoort; wees
heel eerbiedig.
92 Kijk nu hier, meneer, gelooft u dat ik Gods dienstknecht ben?
Gelooft u dat dit…Nu, ik wil evenmet u praten. Kijk nu gewoon
recht deze kant op uit en ik zal ergens anders heen kijken zodat
ze niet zullen denken dat het mentale telepathie is. Maar ik wil
dat u naarmij kijkt, deze kant op, enmet heel uwhart gelooft.
93 Hebt u ooit die foto van de Engel des Heren gezien die ze op
de foto hebben? We zullen er over een paar dagen enkelen van
hebben, zo de Here…U hebt het gezien, nietwaar, waar ze er
een foto van namen, daar in Houston, Texas? U beseft dat er nu
iets aan het gebeuren is, nietwaar? Dat, iets, u voelt zich vreemd,
iets…een—een soort gevoel van vriendelijkheid, of als liefde of
zoiets. Het is nu over u. Dat is wat dat is. Dat is wat het is; het
is Hem die hier aan het zalven is en naar u toe komt. Ja. U hebt
bovendien eenmaagprobleem, ja, en een diabetesaandoening. En
ik zal u nog iets vertellen; u hebt maar een halve nier. Nietwaar?
Maar u bent genezen. Uw geloof heeft u gezond gemaakt, meneer.
Ga naar huis; Jezus Christus heeft u gezond gemaakt. Amen. God
zegene u, meneer.
94 Ik wil u iets vragen, voor het gehoor. Wij zijn vreemden
voor elkaar. We hebben elkaar nog nooit in ons leven gezien,
maar toen u daar naar voren kwam…Toen ik met u begon te
spreken, kwam er toen ineens een heel liefelijk gevoel over u
heen, nietwaar? Toen kwam ineens heel de opluchting…heel…
de opluchting en het was allemaal voorbij. Dat is toen u genezen
werd. Uw geloof deed het, broeder, niet ik, uw geloof in Christus
deed het. God zegene u, goed.
95 Kom. Nu, dat is het verzwakkende deel. Dat is wat zeer doet.
Wat is er aan de hand, zuster, die daar zit te huilen. U heeft
artritis, nietwaar? De kleine witte hoed op, die daar zit. Gelooft
u? U hebt ook eczeem dat bij u is uitgebroken. Gelooft u dat God
u gezond maakt? In orde, ga opstaaan en ontvang uw genezing.
Nu, uw artritis is bij u weggegaan en uw geloof heeft u genezen.
U hoeft het niet te hebben. Nu, dat is wat verzwakt. Ziet u dat?
Wees gewoon eerbiedig en bid.
96 In orde. Gelooft u met heel uw hart, dame? Gelooft u, zult
u…Gelooft u dat God mij hierheen heeft gestuurd om u te
helpen? U heeft een hartprobleem, ten eerste, en u bent heel erg
nerveus. Ik zie u ’s nachts proberen op—op te staan en u kunt niet
slapen, rolt gewoon door het bed, slapeloos, nietwaar? Precies ja.
Ga nu naar huis, u gaat vannacht slapen. Jezus Christus maakt
u gezond, in de Naam van Jezus Christus. Heb geloof; geloof met
geheel uw hart.

Als ik gewoon aan God vraag om u te zegenen, u te genezen,
zal Hij het dan doen?



18 HET GESPROKEN WOORD

Here Jezus, ik bid dat U zuster zult zegenen en haar gezond
wilt latenworden voorUw glorie, in Jezus’ Naam. Amen.

God zegene u. Ga nu in geloof.

In orde; kom, dame. Gelooft u met heel uw hart? Gelooft u
dat als ik Hem gewoon zou vragen dat u…Dat is een moeilijke,
ja dat is juist, in orde.

Here Jezus, ik bid dat U de vrouw zult zegenen en haar
wilt genezen en haar gezond wilt maken, door Jezus Christus’
Naam. Amen.

God zegene u, zuster, ga verheugd.

Goed, kom. Gelooft u met heel uw hart?

OHeer, ik bid dat U zuster zult genezen enmoge ze vanavond
verheugd en gelukkig en gezond gemaakt van hier weggaan, door
Jezus’ Naam. Amen.

God zegene u, zuster, ga verheugd en gelukkig.
97 U hebt een galblaasprobleem, nietwaar? Gelooft u dat God
u gezond zal maken? God zegene u. Hoge bloeddruk ook, als u
Hem met heel uw hart gelooft, kunt u gezond worden. Ga naar
huis, God zegene u.

U had maagklachten, meneer. Maar het is nu van u. U kunt
naar huis en eten en gezond zijn en gelukkig gemaakt. God
zegene u.

Goed, kom. Gelooft u met heel uw hart?

Here Jezus, ik vraag U dat U onze zuster wilt genezen en
moge ze vanavond gezond van hier gaan, door Jezus Christus’
Naam. Amen.

God zegene u, zuster; ga blij en verheugd.
98 Kom, meneer. O my, zo’n geloof dat zich nu in het gehoor
opbouwt. Hm-hm. Nu, hier is Hij aan het bewegen, de Heilige
Geest. Nu, er mankeert iets met deze vrouw; er mankeert iets
daar in het gehoor, op dezelfde manier. Het is—het is die man die
daar zit; er mankeert iets aan uw ogen, meneer. U hebt ook, u
hebt een gezwel op uw—op uw linkerschouder; het—het is niet
te zien, maar dat klopt. Nietwaar? Sta op. U hebt een gezwel op
uw linkerschouder waarvan God u heeft genezen. En deze vrouw
had een tumor, en Hij heeft haar genezen, dus u kunt beiden gaan
en gezondworden gemaakt in deNaam van Jezus Christus.

Gelooft u, meneer?

In deNaamvan deHere Jezus Christusmoge dit hemverlaten
en nooit meer terugkomen. Amen.

Goed, wilt u komen, zuster. Heb nu geloof iedereen, op dit
moment. Kom, kom, zuster. Gelooft u?
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Here Jezus, ik bid dat U de vrouw zult genezen en
haar volkomen geneest voor Uw glorie, in Jezus Christus’
Naam. Amen.

God zegene u, zuster.
99 Gelooft u dat u zonder dat zou kunnen lopen? Gelooft u dat
Jezus Christus…Wel, leg het gewoon op uw schouder en loop
verder over het podium, en neem…U hebt het niet nodig; leg,
neem het gewoon zo in uw hand, loop verder over het podium en
zeg: “Dank U, Heer, dank U, Heer.”

Gelooft u, zuster, met heel uw hart?
In Jezus’ Naam, ga heen enwordt gezond gemaakt. Amen.

100 Zie? U moet gewoon een klein begin hebben. Dat hoeft u
alleen maar te doen. Laat uw geloof gewoon eens in beweging
komen. God zal de rest doen. De hele groep van u kan nu precies
hetzelfde doen, als u het gelooft.

Gelooft u, meneer?
In de Naam van Jezus Christus moge u genezen en gezond

gemaakt worden. Amen.
God zegene u, broeder. Ga verheugd.
Gelooft u dat God u zal genezen als we het Hem vragen? Er

is hier Iets dat dingen weet, nietwaar? Gelooft u dat het de Here
Jezus is?

Vader, ik bid dat U haar wilt zegenen en genezen, door Jezus
Christus’ Naam. Amen.

Ga nu verheugd; wees blij, goed.
101 Heb geloof in God. Gelooft u, met heel uw hart, met heel uw
ziel? Amen. Ja, Hij is echt voor u, nietwaar? U hebt artritis in
uw—artritis in uw been. Ahum. Het is in uw rechterbeen, niet?
Ja, in uw rechterbeen. U staat voor een operatie, nietwaar? Het
is…Wel, het is…U hebt trouwens een tumor. Een tumor in
de baarmoeder. Is dat niet zo? De dokter zei het, dus u moet
geopereerdworden, tenzij God u geneest, klopt dat? Ja, mevrouw.
U spelt uw naam, of spreekt hem uit als Maki, M-a-k-i? Aha.
Helma, is uw voor-…mevrouwHelmaMaki? En u woont op—op
850 Park Avenue. Ga naar huis, u zult gezond worden gemaakt
in de Naam van de Here Jezus.
102 Gelooft u met heel uw hart? Hoevelen van u zouden nu
meteen graag genezen en gezond gemaakt willen worden? Zien,
wie gelooft dat Jezus Christus hier is. Goed, sta even een ogenblik
op, even een ogenblik. Het maakt mij niet uit hoe kreupel u bent,
hoe blind u bent, ga een ogenblik opstaan. Nu, leg uw handen op
elkaar, overal hierbinnen. Buig nu even een ogenblik uwhoofd.
103 Lieve Hemelse Vader, Uw Geest die zich vanavond over
dit kleine gehoor beweegt en hier rond zweeft, wetende dat
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Uw tegenwoordigheid hier is en elke zieke in het gebouw kan
genezen. Sta het toe, Here, op dit moment.
104 UDie hier bent en bewijst dat U de Here Jezus Christus bent.
Ik veroordeel elke ziekte, elke demonische kracht om gebroken te
worden zodat deze plaats morgenavond overstroomd zal worden
met getuigenissen tot glorie vanGod. Here Jezus, sta dit toe.

En Satan, kom uit de mensen. In de Naam van Jezus Christus
bezweer ik u om ieder van hen te verlaten.
105 Steek nu uw handen op en dank God voor uw genezing. Laat
de kreupelen opstaan; laat de blinden in het gebouw rondkijken;
laat de lammen beginnen te lopen, verheugd, gelukkig. U bent
ieder van u genezen in Jezus Christus’ Naam. Glorie zij God. 
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