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Inleiding

De opmerkelijke bediening van William Branham
was het antwoord van de Heilige Geest op de profetieën
van de Schriftplaatsen in Maleachi 4:5,6, Lukas 17:30,
and Openbaring 10:7.  Deze wereldwijde bediening is het
hoogtepunt van vele andere Bijbelse profetieën, en een
voortzetting van Gods handelen door Zijn Geest in deze
Eindtijd. Deze Schriftuurlijke bediening is gekomen om
de mensen toe te bereiden voor de Tweede Komst van
Jezus Christus.

Vaak zijn er veel vragen over bepaalde aspecten
die naar voren komen in de predikingen vam William
Branham. In deze brochure vindt u aanhalingen over
kleding, haar, en televisie. Wij bidden dat het gedrukte
Woord geschreven zal worden in uw hart terwijl u deze
aanhalingen biddend leest.

Let wel, om een goed begrip te krijgen, moet u
ook het verband zien in de prediking waarin de aanhaling
staat.

Predikingen zijn te lezen of te downloaden via:

www.messagehub.info
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2  En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk
veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden
wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

HET IS EEN BEDORVEN BRON WAARUIT VLOEK EN
BITTERHEID VOORTKOMT

JAKOBUS 3:10-12

10  Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo
te zijn, mijn broeders.

11  Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?

12  Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een
wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen.

HET VERTEGENWOORDIGT HET ZUURDEEG VAN DE WERELD
EN BEHOORDE GEZUIVERD TE WORDEN UIT HET HEILIGDOM
VAN HET HUIS

I CORINTHIËRS 5:6, 7

6  Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele
deeg doorzuurt?

7 ¶  Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U
bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.

PSALMS 101:2,3

2  Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg. Wanneer zult U tot mij
komen? Ik zal binnen mijn huis wandelen met een oprecht hart.

3  Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen. Ik haat wat de
afvalligen doen,  hun daden zullen zich niet aan mij hechten.

DEUTERONOMIUM 7:26

26  U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot
iemand waarop de ban rust; volledig verafschuwen moet u het, ja, er een diepe
afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust
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KLEDING. Wat zegt de Schrift?
DEUTERONOMIUM 22:5 ¶

De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden, en
een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de
HEERE, uw God, een gruwel.

JESAJA 3:16

16  Verder zegt de HEERE: Omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen,
met uitgestrekte hals lopen, met de ogen lonken, met kleine pasjes lopen, en hun
enkelringen laten rinkelen…

I CORINTHE 11:15

15  Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat
het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is.

MATTHEUS 5:28

28  Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn
hart al overspel met haar gepleegd heeft.

I TIMOTHEUS 2:9

9  Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen
en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare
kleren;

I PETRUS 3:3

3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar,
het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;

IMMORELE KLEDING – HET LICHAAM WORDT ER DOORHEEN
GETOOND

Zuster, wilt u kort haar dragen, terwijl het uw Nazireeër-eer is voor God
om lang haar te hebben? "Het is een schande voor een vrouw om haar haar te
knippen." Zou u deze rare rokken van tegenwoordig willen dragen en zo, deze
immorele jurken, waar uw lichaam gewoon door zichtbaar is, daar buiten op
straat? Wist u dat elke man die u aanziet met begeerte in zijn hart, overspel
pleegt? En u biedt u op die manier aan. Wist u, vrouwen, u die make-up gebruikt,
dat er maar van één vrouw in de Bijbel staat dat ze make-up gebruikte? En God
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voerde haar aan de honden. Een Izebel, een naam die sinds haar dagen gehaat
is, omdat zij zich zo gedroeg. Weet u dat het Elia de profeet was, die dat
vervloekte en zijn stem daartegen verhief? Weet u dat het Herodias was tegen wie
Johannes de Doper van leer trok? Wist u... U wilt toch niet als Hollywood zijn,
deel zijn van de wereld. "Als u de wereld liefhebt of de dingen van de wereld, dan
is de liefde van God niet in u."

MODERN EVENTS M ADE CLEAR BY PROPHECY  SBD.CA 65-1206

GETUIGE VAN EEN SCHOUWSPEL VAN ONFATSOEN

Kijk eens goed om u heen. Let op de mensen, die voorbijkomen. Kunt u uit
de menigten, die u ziet diegenen eruit halen die het aanzien van een Christen
hebben? Let erop hoe ze zich kleden, hoe ze handelen, hoor hoe ze praten, kijk
waar ze heengaan. Er zou toch zeker werkelijk iets moeten blijken van de nieuwe
geboorte onder al degenen, die u ziet voorbijgaan. Maar er zijn er slechts weinig.
Toch vertellen de fundamentalistische kerken ons, dat ze miljoenen geredden, en
zelfs met de Geest vervulden, tellen. Met de Geest vervuld? Kunt u vrouwen met
de Geest vervuld noemen, als ze rondlopen met kortgeknipt krulhaar, korte en
lange broeken, topjes en slipjes, en als een Izebel opgedirkt zijn? Als dezen zijn
getooid in de waardige kleding, zoals het Christenvrouwen betaamt, zou ik
niet graag bedenken wat ik zou moeten aanzien als men onbetamelijkheid
zou tentoon spreiden!

LAODICEAN CHURCH AGE - CHURCH.AGE.BOOK.CPT.9

JURK – HANGT LOS

Hoe zou je vandaag nog die oude veterschoenen kunnen verkopen op straat,
die hoog geveterde schoenen die meer leer bevatten dat een dozijn van die kleine
schoentjes waar je vandaag twintig dollar voor neertelt? Een klein strikje over de
teen en een grote rood beschilderde teen die er zo uitsteekt, en je hielen plonzen
rond in de regen en zo ga je de straat over. Dat klopt. Zo is het. Maar die
ouderwetse schoen kun je niet meer verkopen want je wilt hem niet; je hebt
gezien dat Martha Susianna ginds die andere soort draagt. Zie? Je wilt je kleden
als haar. Je wilt die jurk niet meer die los hangt. Je wilt die ene waarin je als
het ware in gegoten zit, omdat je Susie hebt gezien op de televisie en van de
radio en uit het tijdschrift.

PAINTED FACE JEZEBEL CHICAGO.IL 56-1005

LAAG MORAAL IN DE LAATSTE DAGEN

Ik begrijp dat de vrouwen hun haar zullen afknippen in de laatste dagen. Ik
begrijp dat ze korte kleding zullen dragen, en op hooggehakte schoenen lopen,
klepperend als ze lopen, in de laatste dagen. Ik begrijp dat de moraal erg laag
zal zijn in de laatste dagen.

GABRIEL'S INSTRUCTION TO DANIEL JEFF.IN  61-0730M

27
JUST ONE MORE TIME LORD PHOENIX.AZ 63-0120E

HOUD UW HOOFD VOOR DIE SMERIGE TV-PROGRAMMA’S
VANDAAN

De Bijbel heeft reeds gesproken, over de zeven gemeentetijdperken, en de
dingen daar, dat het allemaal zijn tijd heeft gehad! Dat is juist. De hele zaak is
corrupt. De hele zaak is een etterende zweer. Laat hem u niet besproeien met te
zeggen: "Wel, het is hogere ethiek. Wij zijn geleerder dan wij in de dagen
vanouds waren." Sta de duivel niet toe dat op u te leggen. Ik heb u zijn gehele
programma van beschaving, opleiding en wetenschap getoond. Hij heeft het
gewoon in de kerk gebracht en luistert u daar niet naar. Houd uw hoofd voor
die oude, smerige televisies en dergelijke vandaan!

GOD'S POWER TO TRANSFORM  PHOENIX.AZ 65-0911

KINDEREN ZITTEN VOOR TV – IN PLAATS VAN
BIJBELVERHALEN

Het is erg genoeg dat moeders hun kinderen voor een tv-programma laten
zitten wat gaat over een schandaal uit Hollywood; in plaats van dat zij ze een
Bijbelverhaal vertellen.

GOD HAS PROVIDED  A LAMB TPK.KS 64-0620E

ENKELE SCHRIFTUURLIJKE
REDENEN WAAROM EEN CHRISTEN

GEEN TELEVISIE KIJKT
HET BEDERFT DE REINE STROOM VAN RECHTVAARDIGE

GEDACHTEN

FILIPPENZEN 4

8  Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is,
al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er
iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

HET VERNIEUWT BEPAALD NIET UW GEDACHTEN

ROMEINEN 12

1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw
lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
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GEESTELIJKE ZWAKZINNIGHEID – KNAL DE TV ERUIT MET
EEN GEWEER

Wij huren van een vrouw die de televisie in haar huis heeft. Ik ben nooit van
plan er een in mijn huis te hebben. Zeker niet. Ik wil dat ding niet in mijn huis. Ik
zou het met mijn geweer uit elkaar knallen. Ik wil met dat kwalijke ding niets te
maken hebben. Jazeker! Maar... Laat mij u wat zeggen over u mensen hier uit
Arizona. U zag die analyse onlangs over de scholen nietwaar? Tachtig procent
van de kinderen op de scholen van Arizona lijdt aan geestelijke
zwakzinnigheid, waarvan 67% door het televisiekijken. Wat denkt u
daarvan? U zou maar beter uw geweer kunnen gebruiken. Ziet u? Nu, laat de
duivel u daarmee niet besproeien. Zeker niet. Nu mensen, zoals ik zei, de mensen
handelen alsof zij niet naar het oordeel hoeven komen.

GOD'S POWER TO TRANSFORM  PHOENIX.AZ 65-0911

HOUDT UW LEVEN/HUIS REIN

BRENG HET TEKEN AAN – GOOI DE ROMMEL/TV ER UIT

Wat geloven? Geloof de Here Jezus Christus voor uw huis! Breng het teken
aan voor uw huis. Wat gaat u dan doen, als u het teken voor uw huis
toegepast heeft? Gooi alle rommel eruit. Neem alle korte rokken, en korte
broeken, kaartspelen, sigaretten, de T.V., en wat al niet meer, en gooi het de deur
uit! U gaat het teken aanbrengen. U kunt zich door deze dingen niet laten
ophouden. Ja zeker. Doe dat alles weg. Alle danspartijtjes en feestjes, rock 'n' roll,
vulgaire kranten, al die dingen die werelds zijn. Gooi het de deur uit. Zeg: "Hier
zijn we deze plaats aan het schoonmaken."

THE TOKEN JEFF.IN.  63-0901M

IK BEN ECHT TEGEN TELEVISIE

Ik ben niet zo voor televisie. Zoals u weet, ben ik er echt tegen.

HARVEST TIME PHOENIX.AZ 64-1212

GEZINSALTAAR OPRICHTEN – DE TV ER UIT

U, vaders, u moeders, bent u bereid een altaar in uw huis op te richten en die
televisie er uit te gooien? Bent u bereid dat kaartspel van de tafel weg te doen?
Die stripverhaaltjes die uw kinderen lezen, welke hun geest toebereid voor een
klap die de Duivel hen gaat geven. Bent u bereid het oude gezinsaltaar weer op
te richten?

3
SCHOENEN & SUPERKLEDING

Ik denk zelfs dat de vrouwen superkleren krijgen, dit moderne tijdperk.
In de ouderwetse schoenen zat wat leer; u kocht ze voor ongeveer 3 dollar per
paar, het beste soort, en daar zat meer leer in dan in een dozijn paar van
tegenwoordig, waarvoor u 25 dollar betaalt. Maar het moet het supertype zijn,
weet u, hakken ongeveer zoals dit en geen tenen erin, maar het is super. Ziet u, dat
is de zaak. U moet zich bijna in superbochten wringen om erop te kunnen
lopen, ziet u. Dat is juist. In mijn ogen is alles krankzinnig geworden, ziet u. Maar
het is een supertijdperk. Het is een supertijd.

SUPER SIGN SHREVEPORT.LA  63-1129

GEWOON FATSOEN – DOE HET UIT WAARDERING

Dan zullen wij oversteken naar de Arminiaanse kant. Wat hadden zij?
Werken, dat is de heiligheidsgroep. Werken... "Gezegend zij God, ik zal mijn haar
laten uitgroeien", zeggen de vrouwen en "o, prijs God, ik zal zelfs geen korte
broek met extra korte pijpen dragen" zeggen de mannen, enzovoort, of zoiets. Dat
heeft niets met het Koninkrijk te maken. Nee meneer! U kunt uw haar lang laten
groeien, u kunt jurken dragen wat u maar wilt of u kunt dit, dat of wat anders doen
en het zal er helemaal niets mee te maken hebben. U bent niet gered vanwege uw
kleding! Indien wel, dan zou God er gewoon wat patronen van gemaakt hebben.
Jezus zou niet hebben hoeven sterven. U bent gered omdat God u redde door
genade. En u doet deze dingen gewoon uit waardering. Gewoon fatsoen zal u dat
vertellen. U doet die dingen uit waardering.

BAPTISM OF THE HOLY SPIRIT JEFF  58-0928M

DAMES DRAGEN ZE NIET

En u vrouwen... die deze broeken en dingen aantrekt en dat hier buiten
draagt... Hoe noemt u die? Knickerbockers? (Iemand zegt: "Dat zijn shorts" -
Uitg.) Hoe noemt u het? Ja, dat is het. Nee, nee, dat zijn geen shorts, dat zijn er
met lange pijpen erin! (Fietsbroeken). Fietsbroeken en overalls, tuinbroeken!

Ze zeiden: "Deze zijn voor dames."

Ik zei: "Nee, u vergist zich. Dames dragen die dingen niet. Vrouwen
misschien, maar dames niet." Dat is juist.

De Bijbel zegt dat het een gruwel is voor een vrouw om zo'n kledingstuk aan
te trekken. En voor een man om een kledingstuk aan te trekken dat aan de vrouw
toebehoort...!

SERPENT'S SEED JEFF.IN  58-0928E
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DE MANIER WAAROP U ZICH PRESENTEERT

En weet u dat als u dat doet, en een oude zondaar kijkt naar u, weet u wat er
is gebeurd? Bij de oordeelstroon... U zegt: "Broeder Branham, ik ben zo trouw
aan mijn man als ik maar zijn kan!" U zult schuldig worden bevonden aan
overspel! Jezus zei: "Wie een vrouw aanziet om haar te begeren heeft reeds
overspel met haar gepleegd in zijn hart." Wanneer die man zal moeten
antwoorden voor het plegen van overspel, wie zou degene zijn die het veroor-
zaakte? De wijze waarop u zich kleedde en uzelf aanbood! Nu, ik zal niet
zeggen, dat u zich moet kleden als één of andere antiquiteit, maar u kunt er
meer als een dame uitzien.

SERPENT'S SEED JEFF.IN  58-0928E

SEXY GEKLEED – SCHULDIG ALS DE ZONDAAR

Wat maakt dat goede vrouwen -- wat maakt dat goede vrouwen die vulgaire
kleding aantrekken en daar naar buiten gaan? Wat maakt zelfs nu, wanneer het
nog steeds koud is, dat kleine zestien jaar oude meisjes, op straat gaan met
kleding aan die ze nog niet behoorden te dragen voor haar moeder? Het is niet
vanwege dat kind; dat kind weet helemaal niet beter. Maar het komt omdat de een
of andere prediker op de preekstoel heeft gefaald te blijven staan op de plaats van
zijn plicht. Zo is het precies. Zeker. Vrouwen gaan de straat op, geheel en al
sexy gekleed en dergelijke, en zondaars kijken naar ze en ze weet niet dat ze
eigenlijk even schuldig is aan overspel alsof ze had geleefd met die man. Jezus
zei het zo. Jezus zei: "Wie naar een vrouw kijkt met begeerte naar haar, heeft
reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart, en zal zich ervoor moeten
verantwoorden op de dag des oordeels." Eng is de poort, en smal de weg.

STRAIT IS THE GATE JEFF.IN  59-0301M

IN EEN JURK GEPERST

Ik ging eens naar een vrouw van een prediker, die daar zat met een japon aan
die verschrikkelijk was om naar te kijken. U zegt: "U hebt daartoe geen recht." Ik
heb een recht; dat is het Woord. Predik Het geheel. U laat die dingen gaan, heel
wat verwijfde predikers, omdat zij niet de durf hebben... misschien zijn zij in de
eerste plaats niet eens geroepen om te prediken. Amen! Maar een ware dienst-
knecht van God zal precies bij dat Woord blijven. Zo is het. De vrouw van een
prediker, helemaal samengeperst in een japon, met hangende oorringen, en
make-up en kort afgeknipt haar, terwijl God de hele zaak als vuil
veroordeelt. En dan te zeggen dat je de Heilige Geest hebt.

Niet lang geleden predikte ik hier in Phoenix over iets dergelijks; en de
vrouw van de prediker zat op de preekstoel met zo'n jongensachtige polka
haarstijl, helemaal opgekruld en met een jurk aan, die niet kon verhinderen dat
haar onderjurk er doorheen scheen. Ze kon de jurk niet over haar knieën
krijgen, terwijl zij daar zat, hij zat ongeveer tien of twaalf centimeter boven haar
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TV IS EEN VAN DE MEEST VERVLOEKTE ZAKEN GEWORDEN

Maar, dierbare persoon, wie u ook bent, ik stem zeker met u in. Het is één
van de meest vervloekte dingen voor het menselijk ras geworden.

QA ON THE HOLY GHOST JEFF.IN  59-1219

TV IS VERROT – TEKEN AAN DE WAND

Terwijl de televisie bezig is zo bedorven te worden en de radio en de kranten met al
die advertenties die worden geplaatst; het is niets anders dan sigaretten, tabak en
whisky en sterke drank en immoreel geklede vrouwen, vieze moppen en
grappenmakers op de televisieprogramma's; en Amerika valt ervoor als een groot...

Zoals in het huis van koning Nebukadnezar, toen er een feest gaande was die avond
en er paniek uitbrak. Ze hadden een geweldig wijn- en dansfestijn. Hun televisie, als
dat in die tijd had bestaan... Hun grappenmakers waren erbij en toen verscheen er
een handschrift op de muur.

UNCERTAIN SOUND JEFF.IN  60-1218

MEN HEEFT GEEN GEESTELIJKE ZEGEN– TIJD OM TV TE
KIJKEN

U gaat liederen zingen; u begint de Bijbel te lezen; en die Vreemdeling zal
aan u verschijnen. Denk na over Zijn Woord.

Het was toen diegenen die naar Emmaüs gingen, over Hem begonnen te
spreken, op hun weg, dat Hij uit de bosjes stapte en met hen meeliep gedurende de
dag. De reden dat we geen geestelijke zegeningen hebben, is, omdat we teveel
tijd besteden aan televisie kijken. Teveel tijd om de kranten te lezen of te
luisteren naar iets waar we niet naar zouden moeten luisteren. En we gebruiken
onze tijd niet, maar we besteden die tijd aan de dingen van de wereld in
plaats van aan de Here Jezus.

HIS WONDERS TO PERFORM CHICAGO.IL 58-0112A

ONGECENSUREERD BEELDEN – ER IS GEEN REINHEID MEER
ONDER ONS

Hier is wat veel ervan veroorzaakt: Het zijn onze krantenkiosks vol met
vulgaire tijdschriften; onze huizen zijn vol met filmsterrenfoto’s; onze
nieuwsschermen worden nooit gecensureerd, zij staan wijd open; men kan allerlei
moppen tappen of verschrikkelijke dingen doen. Er is geen reinheid meer onder ons
vandaag. Ik weet dat u denkt dat ik daar afschuwelijk hard in ben, maar er moet
iemand zijn die daar hard in is. Het moet gewoon gedaan worden.

IDENTIFIED WITH CHRIST JEFF.IN  59-1220E
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Kijk, hier onlangs riep men mij de kamer binnen om te kijken naar... Billy
Paul, geloof ik, of iemand van hen, had gezegd dat er een religieus programma
op de televisie was. Wij hebben geen televisie. Er zal er geen in mijn huis zijn,
nooit. Maar er was een... Als u het wilt, is dat uw zaak. Maar God zei mij het
niet te doen!

En toen wij daarheen verhuisden, huurde ik het huis van deze lieve, oude
zuster daar. Zij had er een televisietoestel, omdat zij het moest hebben om haar
huis te kunnen verhuren. En ik liet hen kijken naar een religieus programma; zij
riepen me dus en zeiden dat er Evangelisch gezang op was.

Over een stel 'Rickies' gesproken, die zich daar zo gedroegen als zij deden,
en dan zichzelf Evangeliezangers noemen! Het was een in opspraak brengen
van Jezus Christus, de wijze te zien waarop zij deden; zichzelf schuddend en
met deze 'Ricky' haarstijl en alles, weet u. Het leek gewoon alsof het een
bespotting was!

Kaïn was zo'n persoon, religieus in daad, zeker. Maar hij had het verkeerde
zaad in zich, ziet u, en het bracht daarom het slangenzaad voort. Satan had gesist
over dit zaad van Eden en dat is wat een Kaïn voortbracht. Hij deed er zijn vergif
op.

POWER OF TRANSFORM ATION PRESCOTT.AZ  65-1031M

TV EEN VLOEK VOOR DE WERELD? – IK BEN HET DAAR MEE
EENS

De eerste vraag vanavond:

Vraag 93. Broeder Branham, ik denk dat televisie een vloek voor de wereld
is. Wat denkt u ervan?

Welnu, ongeacht wie het geschreven heeft, ik zal het met u eens zijn. Zij
hebben er een vloek voor de wereld van gemaakt. Het zou een zegen voor de
wereld hebben kunnen zijn, maar zij hebben er een vloek van gemaakt. Met
al dergelijke andere dingen, mijn dierbare mensen, waar u naar kijkt, is het op
dezelfde wijze. Als televisie een vloek is, dan is de krant een vloek, dan is ook
de radio een vloek en menigmaal is de telefoon het ook. Ziet u, ziet u, ziet u,
ziet u? Het is wat u ervan maakt. Maar terwijl dat zo is, zei een broeder eens op
een avond, dat er amper nog programma’s op de televisie zijn; het kost teveel
geld. Een arme prediker die het Volle Evangelie predikt kan zich een programma
op de televisie niet veroorloven. Dus daarom… Een broeder zei op een avond, ik
meen, ergens, dat hij zei: “Stof uw radio af”, of iemand, of: “Haal hem weer uit de
hoek en luister naar die programma’s.” Dat is juist.

QA.ON.THE.HOLY.GHOST JEFF.IN  59-1219

5
knieën en ze sprong op en neer terwijl ze de zangdienst leidde. Ik ging er tegen
tekeer zo hard als ik kon. Natuurlijk zal hij mij niet meer uitnodigen om terug te
komen. Ik verwacht niet dat hij het zal doen, maar hij weet wel wat goed en
kwaad is. Als ik in het oordeel sta, is het niet meer aan mijn handen. Dan weggaan
en zeggen...

WAY OF A TRUE PROPHET JEFF.IN  62-0513M

STRAKKE JURK AAN – MANNEN BEGEREN

Zij weten niet wat fatsoen betekent. Lopen buiten met een strakke jurk
aan en dergelijke, en mannen hebben begeerte naar hen, en ze denken dat zij
fatsoenlijk zijn. U mag dan niets verkeerd hebben gedaan, zuster, maar laat mij u
iets vertellen; u bent een werktuig van de duivel. En bij het oordeel, ZO
SPREEKT DE HERE, zult u verantwoording moeten afleggen voor overspel, en
uw ziel zal verloren zijn. U weet beter; u weet het nu in ieder geval.

WAY OF A TRUE PROPHET JEFF.IN  62-0513M

SEX APPEAL – ONDER CHRISTENEN EN NIET CHRISTENEN

Nu, zoals ik een paar minuten geleden zei, komen wij weer tot dit Kerstmis,
terwijl de wereld uit elkaar valt. Laten we slechts een paar dingen noemen die ik
hier genoteerd heb. Kijk naar de onzedelijkheid van de wereld. Nooit was zij in
een lagere staat. Ik heb hier een artikel, waarvan ik gewoon een paar regels zou
willen lezen. Het wordt gevonden in een krant, Standard Barrier Of Africa, het
luidt: "De dood van eerbaarheid. Vrouwelijke kuisheid, die schone hoedanigheid
die God in het menselijk gezin geplaatst heeft om zijn morele standaard te
beschermen, sterft vandaag, daar onwetende vrouwen en meisjes haar knieën
hebben gebogen voor de modegodin en niet aarzelen zich te onderwerpen aan de
meest extreme schaamteloosheid van de moderne soorten mode." Ik heb er
ongeveer een bladzijde van hier. "Ik heb nooit van zoiets gehoord! En sex-appeal
wordt beschouwd als wettig onder zowel Christenen als niet-Christenen."

FALLING APART OF THE WORLD JEFF.IN  62-1216

JUIST GEKLEED – ONTVING GENEZING

Zij willen iets waar ze zich kunnen ingieten, zodat het lijkt als het
velletje van een knakworst. Ze willen het zo strak, lopen op straat, hebben
vier of vijf verschillende academische titels—getailleerd, geaccentueerd van
voren en uitstekend van achteren, op hoge hakken, hun hoofd omhoog geheven.
Dat is… ik bedoel dat niet als grap, maar dat is de waarheid. Ik heb geen goede
opleiding. Dat is de enige manier waarop ik mijn woord kan uiten, weet u, u weet
waar ik het over heb. Zie? Nu, het is waar. Ze zouden die jurken niet kopen.
Onlangs ’s avonds kwam daar een kleine Indiaanse vrouw naar voren. Ik
wilde haar kleine hand schudden. Daar in broeder Groomer’s kerk, of waar
ook. Ze had een jurk aan zoals mijn moeder droeg. Ik dacht: “Wel, God
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zegene je hart, dame.” En de Here genas haar ter plekke, voor ze zelfs maar
bij me was. Ze… zie. En ik dacht: “Ik kan maar beter zwijgen.” Zie? Gewoon
wachten tot de gelegenheid komt, op een keer, zie, en daar was het.

WAY OF A TRUE PROPHET PHOENIX.AZ 63-0119

EIGENGERECHTIGE HEILIGHEID

Ziet u, dat is gefabriceerd. Maar een pauw hoeft er zich geen zorgen over te
maken of hij pauwenveren zal krijgen. En een duif hoeft zich geen zorgen te
maken of hij duivenveren zal hebben of niet. Zolang haar natuur die van een
duif is, zal zij duivenveren hebben. Maar kijk nu: de mensen van de 'heiligings'-
beweging gaan zeggen: "De vrouwen moeten lang haar dragen en lange mouwen."
Allerlei andere dingen worden gezegd, zoals dat u lange rokken moet dragen en
geen trouwringen meer of welke andere soort sieraden ook. Ziet u, het is een
eigengerechtige heiligheid. Dat is gemaakte heiligheid; maar de echte gemeente
van de levende God is zo niet.

GOD IN SIMPLICITY  JEFF.IN  63-0317M

VOORSCHOUW VAN DE BRUID – LANGE MOUWEN & ROKKEN

Ik viel in een trance. En toen dit gebeurde, was er iemand bij me. Ik zag de
persoon niet. Het was alleen een stem. En ik keek en toen ik deze kant opkeek, zei
hij: "De bruid zal in zicht komen voor een bezichtiging vooraf." En terwijl ik
keek, zag ik de meest keurig geklede groep vrouwen aankomen, die ik ooit in
mijn leven gezien heb. Maar een ieder van hen zag er anders gekleed uit. Zij
hadden allen lang haar en zij droegen lange mouwen en rokken enzovoort,
jonge vrouwen. Zij zagen er ongeveer als, laat ik zeggen, misschien twintig
uit.

THE MASTERPIECE JEFF.IN  64-0705

STRAKKE JURKEN – BEDERVEN ONS GETUIGENIS – GEVEN
EEN VERKEERD VOORBEELD

244 Broeder Branham, wat denkt u over onze... Broeder Branham, wat
denkt u over onze zusters in de gemeente die zulke korte jurken dragen?
Bederft het niet ons getuigenis en geeft het niet een verkeerd voorbeeld aan
onze jonge mensen in onze gemeente? Het schijnt zo in... om een jonge... een
volwassen vrouw te zien die zo'n korte jurk aan heeft dat het haar knieën
toont wanneer ze loopt.

Wie u ook bent, zuster of broeder, wie het ook is, ik ben het honderd procent
met u eens. Het is een schande, maar vertel me wat eraan te doen! Ik preek het zo
hard als ik weet hoe het te prediken; ze doen het toch. Dus het is hun oordeel,
omdat het Woord voortging. Ja, zeker ben ik tegen die kleine nauwsluitende
jurken die eruit zien... Ik ga voortdurend tekeer tegen mijn kinderen, Becky en
Sarah. Het kan me niet schelen hoe klein ze zijn, ik... dat... Ik ga telkens tegen hen
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INVISIBLE UNION OF THE BRIDE SHP.LA V-2 N-15 65-1125

RESULTATEN VAN TV
OVERSPEL PLEGEN TEGEN CHRISTUS UW MAN

U gaat naar danspartijtjes en boogie-woogiefeestjes en kijkt naar oude, smerige
televisieprogramma's. U pleegt overspel tegen Christus, tegen Hem, terwijl u Hem uw
Echtgenoot noemt.

SECOND COMING OF THE LORD JEFF.IN  57-0417

TV PRODUCEERT VERSCHRIKKELIJKE DINGEN IN HUN
VERBEELDING

Nu, let op hoe de Geest dit volgt. Er zal een tijd komen, in de Naam des
Heren, dat de mensen helemaal gek zullen worden. De Bijbel zegt het. Zij zullen
schreeuwen en kreten slaken - grote spookachtige dingen in hun verbeelding
hebben. De radio en dergelijke of de televisieprogramma's brengen het voort.

AND KNOWETH IT NOT JEFF.IN  65-0815

MENSEN, DE WERELD WORDT KRANKZINNIG

Kijk naar al de televisieprogramma's en dingen die al deze fictieve zaken naar voren
brengen. Ik voorspel dat het tot een tijd zal komen dat mensen volledig, totaal
krankzinnig zullen zijn; dat zal de wereld zijn. De Bijbel spreekt over
angstaanjagende gezichten zoals zij heden in films tonen van schepsels uit het
prehistorische tijdperk, die zoveel duizenden en miljoenen jaren geleden leefden;
ze worden uitgebroed en komen voort totdat... Dat is nog een kleine zaak
vergeleken met wat zal gaan gebeuren. Als de hel wordt geopend en de duivel eruit
komt met al zijn mysterieuze zaken, van vrouwen... of sprinkhanen met haar zoals
vrouwen en tanden zoals leeuwen. Wel, de wereld zal volslagen, totaal krankzinnig
zijn. Het is niet meer dan ongeveer een graad bij ons vandaan.

GOD'S PROVIDED PLACE OF WORSHIP LA.CA 65-0425E

THUISBLIJVEN TV KIJKEN – DE AFGROND VAN DE HEL ZELF

Ga maar naar huis, blijf thuis op Woensdagavond om naar de TV te kijken,
de helse afgrond zelf.

SEVEN CHURCH AGES JEFF.IN  54-0512

RELIGIEUS  PROGRAMMA, GOSPELZANG – SCHANDE VOOR
CHRISTUS
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PRESENCE OF GOD UNRECOGNIZED TPK.KS 64-0618

MAAK MENSEN OP TV TOT UW VOORBEELD IN PLAATS VAN
GODS WOORD

Waarom is het? U houdt meer van uw televisieprogramma’s dan dat u zorg
hebt over het lezen van de Bijbel. Zie, u maakt die mensen tot uw voorbeeld in
plaats van Gods Woord. Zie? Nu, dan moet er oordeel volgen, en het wordt
voortdurend erger en erger.

SIGN OF THIS TIME NY.NY 63-1113

VERLEIDING VAN TV
BRACHT DE FILM REGELRECHT ONS HUIS BINNEN

Al onze televisiestations, alles wat ze er op brengen is ongecensureerd;
overal dringen hun vuile grappen en verrotte verdorvenheden door. Jaren geleden
wilden de Pinkstermensen hun kinderen niet naar de bioscoop sturen, maar nu
heeft de duivel er één binnengesmokkeld en legde het ons regelrecht op, in
ons eigen huis.

THE EVENING MESSENGER MESA.AZ  63-0116

DE DUIVEL BRACHT U ER EEN – TV IN UW HUIS

De Pinkstermensen gingen vroeger niet naar die vuile, smerige films, toen zij
zulke voorstellingen hadden. De duivel plaatste er een op u en zette de televisie in
uw huis.

WAY OF A TRUE PROPHET JEFF.IN  62-0513M

VERONDERSTELLEND DE HEILIGE GEEST TE HEBBEN –
KIJKEN TV

U, die beweert de Heilige Geest te hebben, en u, die lang haar heeft en uw
jurken netjes draagt en alles op die wijze, maar u blijft thuis op woensdagavond
om naar een tv-programma te kijken, in plaats van naar de kerk naar de bidstond
te gaan, u veronderstelt dat u de Heilige Geest hebt!

PRESUMING PHX.AZ 62-0117

VERLEID DOOR  TV – GEWELDIG INSTRUMENT UIT DE HEL

En dat is nu precies wat er vandaag is gebeurd. Zij werd verleid door televisie, door
tijdschriften, door deze mensen, door al deze schoonheden die de straat opgaan.
Moderne meisjes kijken naar tijdschriften en kijken naar de film, ze kijken naar
hen die op straat lopen; ze zien de kleding in de winkel. Hoe is Satan, dat grote
instrument der hel, neergekomen onder de mensen om ze tot deze dingen te
verleiden. En de vrouw denkt dat ze in orde is. Ze is dood en ze weet het niet. Zij is
ver van God. Ziet u, hoe zij dit alles heeft verloren en hoe listig het gebeurde?
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tekeer. Ik geloof zelfs dat ze hun jurken dragen... Meda neemt er Becky elke
dag over apart. Ziet u? Jurken precies tot op... Omdat kinderen, u kunt dat van
kinderen verwachten, en u moet ze corrigeren; maar wanneer het komt tot een
vrouw, dan is er daar iets verkeerd. Ziet u?

QUESTIONS  AND ANSWERS JEFF.IN  COD 64-0823M

DEZE DINGEN ZIJN EEN GEEST – SEXY JURKEN

En ik vertel deze vrouwen, wanneer zij zichzelf er sexy laten uitzien in deze
jurken, dat God u ter verantwoording zal roepen voor het plegen van overspel. Als
u gelooft dat ik ben wat u zegt, Gods dienstknecht, een profeet, luister dan naar
wat ik u vertel. Ziet u? U zou het misschien niet mogen begrijpen en als u het niet
kunt, doet u dan gewoon wat ik u vertel te doen. God zal mij verantwoordelijk
houden voor wat ik zeg. Ziet u? Luistert u aandachtig, en bedenk dat deze
dingen een geest zijn.

QUESTIONS  AND ANSWERS JEFF.IN  COD 64-0823E

ONDERKLEDING DIE GEZIEN WORDT

U vrouwen, herinner u dat men hier niet lang geleden had, wat "Schandaal-
rokken" genoemd werd? Ik denk dat ze weer uitkomen, of dat ze - wordt veron-
dersteld te zijn... Ze zijn nu schandeloos in plaats van schandalig. Maar niet lang
geleden had men een toneelspel... Ze lieten die meisjes, jonge vrouwen... En
natuurlijk zouden die ouderen het ook doen, omdat ze allemaal jong willen zijn.
Ik bedoel u zusters niet, ik bedoel de vrouwen van de wereld. En ze plachten
hun rok hoog af te knippen, ongeveer elke keer dertig cm hoog, en dan een of
ander ondergoed er onder wat er leuk uitziet. En wanneer ze een stap deden
zou het deze onderkleding tonen, met dat kant in geplooide strookjes of wat
er ook maar aan zat. Hetwelk, weet u....

QUESTIONS  AND ANSWERS JEFF.IN  COD 64-0823E

SCHANDAALROK TOONT ONDERJURK

Kortgeleden kwam een dame naar me toe, een vrouw uit mijn eigen kerk, een
jong meisje. En ze zei tegen me... Men kreeg daar een soort mode, omtrent
meisjes die 'schandaal'rokken dragen, of iets wat een klein stukje liet zien, zo
opengeknipt, wat hun onderjurk liet zien. En ze zei: "Broeder Branham,
gelooft u dat het voor ons Christelijke meisjes verkeerd is om
'schandaal'rokken te dragen?"

Ik zei: "Waarom vraag je mij dat?"

Ze zei: "Ik vroeg het me alleen af."

Ik zei: "Als het een vraag in je gedachten is, doe het dan niet." Ik zei: "Als
het een vraag is, laat het gaan. Je kunt er niet zeker van zijn. Kleed je op de wijze
waarop je zeker kunt zijn." Ziet u? Waag niets.
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En ik zei: "Tussen twee haakjes, wat zou een..." Ik zei: "Wat is een
schandaalrok eigenlijk?" Ik wist niet waarover zij sprak. En ze vertelde mij
wat het inhield en ik zei: "Waarvoor ter wereld zou een Christelijk meisje
haar onderjurk willen tonen; dat kan ik niet begrijpen." Ziet u? Begrijpt u?
Zo is het. Ik kan daar niet bij met mijn verstand. Voor mij is het onzin.
Christus is ons leven. In orde.

UNCERTAIN.SOUND SPOKANE.WA  62-0714

Maar de waarachtige Heilige Geest zal een vrouw zich fatsoenlijk en
heilig laten kleden.

DOORS IN DOOR FLAGSTAFF.AZ  65-0206

WERELDSE SMAAK

Let nu op, de vrouwen willen kortgeknipt haar hebben. Zij willen korte
broekjes dragen, verf en make-up gebruiken. Zij willen die kleine bikini’s en
dergelijke hebben, die zij nu dragen. Zij willen dat en toch willen zij ook naar
de kerk gaan. U ziet die zalving op de geest, niet op de ziel. Ziet u?

Zij willen Christen zijn, maar ook deze dingen doen. En de herder zegt dat het in
orde is. En als hij dan zegt, dat het in orde is..." U kunt lid zijn, uw naam kan hier in
mijn kerkboek gezet worden. Het is in orde!" Dan geeft hij haar zijn denominatie-
filter om te voldoen aan de smaak van een wereldse vrouw. Zij heeft de wereld lief,
zij houdt van die smaak. Hij heeft een filter voor haar, maar zij is bij lange na geen
denkende vrouw. Daar hebt u het! Daaruit haalde ik deze tekst.

Neen, zij is geen denkende vrouw. Als zij na zou denken, zou zij weten dat de kerk
haar niet zal oordelen op de jongste dag. De kerk oordeelt haar nu door haar
lidmaatschap, haar trouw aan de kringen waartoe zij behoort en hun verenigingen.
Zij oordelen haar nu op grond daarvan. Maar God zal haar oordelen op de jongste
dag. Dus denkt zij niet na!

A THINKING MAN’S FILTER JEFF. IND. 65-0822E

HEILIG JEZELF – HANDEL ANDERS

Precies zoals bij u, toen u pas gered werd. De vogels zongen anders en
iedereen was lief. En o heerlijk, alles was gewoon fijn, toen u pas gered werd!
Toen kwam de beproevingstijd, de loutering, heiligingstijd, uzelf heiligend van de
dingen van de wereld, "de lasten terzijde leggend die u zo licht omringen". U, als
man moest stoppen met roken, stoppen met drinken, ermee stoppen naar het
zwembad te gaan, uw kaartavondjes. U moest uzelf van al die dingen heiligen
door het geloof in het Bloed van Jezus Christus. Uzelf heiligen! U, vrouwen,
moest uw haar laten groeien, uw jurken langer maken en u anders gedragen
dan u eerst deed. Heiligingstijd! Vele keren zou men rebelleren en teruggaan;
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GEMAKKELIJK VOOR UW OUDE ADAMSNATUUR

Maar wat is er met u gebeurd, gemeente? U hebt zoveel televisie gekeken,
zoveel dingen van de wereld, het is zo gemakkelijk voor uw oude Adamsnatuur
om daarin mee te drijven, om te doen zoals de overigen.

LEADERSHIP COVINA.CA  65-1207

ZAPPEND VAN TV NAAR TV

Ware voorbestemde gelovigen zullen bij het Woord blijven omdat zij deel
van dat Woord zijn. O, dwaalsterren, hoelang zult u dwalen? U, Methodisten,
Baptisten, Presbyterianen, buitenstaanders, wat u moge zijn, dwaalsterren, van
kerk naar kerk, van het kastje naar de muur, en televisie naar televisie,
wereld naar wereld, waarom komt u niet naar huis? Hij verlangt er naar
gemeenschap met u te hebben. Hij kijkt naar u uit. Hij wil u veranderen door de
vernieuwing van uw denken, niet tot de kerk of de denominatie, maar tot Zijn
Woord waarvan u een deel bent als dat verlangen in u is. "Gezegend zij die
hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden." Ziet
u?

GOD'S POWER TO TRANSFORM  PHOENIX.AZ 65-0911

TV KIJKEN, HET EVANGELIE UITLACHEN

Wat gaat er met u gebeuren, papa, die ’s avonds thuis met mama tv zit te
kijken, terwijl zoonlief in een auto rondscheurt en dochterlief ergens in de kroeg
is en ze is daar aan het rock en rollen? En jij kijkt televisie en maakt het
Evangelie belachelijk….

HANDWRITING ON THE WALL CHICAGO.IL  58-0108

KERK WERELDS – TOONT WAAR DE HARTEN ZIJN

En vandaag zijn wij zo traag, is de gemeente zo werelds en onverschillig aan
het worden en hun verstand is zo verstrikt door televisie en "We love Susy" en
enkele van deze oude dingen, dat men thuisblijft. Dat toont waar de harten van
de mensen zijn. En u kunt hun zeggen dat deze dingen verkeerd zijn en dan
denken zij dat u gek bent. Wat is het? "Liefhebbers van genot, meer dan
liefhebbers Gods." Ziet u?

O, het grootste genoegen dat ik weet, is om biddend te zijn tot ik kan
beseffen dat ik in de tegenwoordigheid van God ben, en het herken. Ik denk dat
dat de opwinding van de gemeente behoorde te zijn: de tegenwoordigheid van de
Heilige Geest; ziende dat de God Die de belofte deed onder ons staat, Zijn
tegenwoordigheid te voelen en Zijn Woord te zien en Het betuigd te zien. Het
behoorde geloof te geven om kreupelen te doen lopen, blinden te doen zien, doven
te doen horen en stommen te doen spreken.
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dat je ernaar kunt gaan kijken; de een of andere, vuile, smerige, vijf- of zesmaal ge-
trouwde prostituée, die vuile moppen tapt, sexy gekleed is en op allerlei wijze flirt,
en u houdt daar meer van dan u van het huis van God houdt. Het laat zien wat
voor soort geest in u is.

WAY OF A TRUE PROPHET JEFF.IN  62-0513M

NIET VEROORDEELD OM THUIS TE BLIJVEN EN TV TE
KIJKEN?

Dan wordt u trots, hoogmoedig. "Wel, het veroordeelt mij niet thuis te blijven en
televisie te kijken." "Het veroordeelt me niet om gezellig een sigaretje te roken of af
en toe wat te drinken." Uw vruchten vertellen wat u bent!

ONENESS OF UNITY  WATERLOO.IA 58-0128

MEER LIEFHEBBERS VAN TV DAN VAN GOD

En wat deed de kerk? Sloten hem direct buiten de kerk. "Gezegend zijt gij
wanneer men u uit de synagoge en dergelijke, zal werpen terwille van Mijn Naam."
Want de Bijbel zei: "Ze zullen koppig, hoogmoedig zijn." Wanneer? In de laatste
dagen. "Liefhebbers van televisie, genoegens, meer dan liefhebbers van God.

ONENESS OF UNITY  WATERLOO.I A 58-0128

TV KIJKEN – LIEFHEBBER VAN PLEZIER

Kijk in de kerkelijke wereld, hoe het staat met deze profetie: "meer liefde
voor genot dan voor God." Ze blijven liever thuis om naar een
televisieprogramma te kijken, dan dat ze naar de bidstond komen.
Misschien zegt u: "O, dat zijn zeker Baptisten of zo." Nee, dat zijn evengoed
Pinkstermensen! Zeker! "Zelfzuchtig, opgeblazen minnaars van genot." Al brengt
u het Woord vlak voor hun neus, ze willen er niet naar kijken. "Ze hebben meer
liefde voor genot dan voor God." Zeg de vrouwen dat ze hun haar niet behoorden
af te knippen, ze knippen het toch af. Met meer liefde voor genot dan voor God,
trouweloos, lasteraars, onmatig, en verachters van hen die rechtvaardig zijn.

THE EVENING MESSENGER MESA.AZ  63-0116

HET WOORD INTERESSEERT U NIET GENOEG

Wat is er toch aan de hand met u, Pinksterzusters? U hebt teveel televisie
gekeken! U hebt teveel van de wereld gezien, en u hebt te weinig interesse
voor Gods Woord.

THE EVENING MESSENGER MESA.AZ  63-0116
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wel, dat is geen kind van God. Een kind van God kijkt regelrecht naar Calvarie
en weet dat het voor zijn bestwil is.

EVER PRESENT WATER JEFF.IN  61-0723M

STRAKKE JURK, ALS EEN VEL

Gaan zo naar binnen, voegen zich bij kerken, Pinksterkerken, komen er weer
uit en veranderen nooit één greintje, blijven hetzelfde, bewegen nooit één stukje.
O genade! Wat is het? Moderne Izebels. Er is slechts één vrouw in de Bijbel die
ooit haar gezicht verfde, en God voedde haar aan de honden. Moderne Izebels
winden hun Achabs om hun vinger. Elke verwijfde man die zijn vrouw het dragen
van korte broekjes en zo zal toestaan, en toestaat dat ze zo de straat opgaat,
gekleed in jurken waarin ze er uitziet als een strak omhulde knakworst, zo
strak als een gespannen vel, en zo uitgaat (ik zeg dit niet als een grapje; dit is
geen plaats voor grappen. Dit is Gods Woord! Het is waar! Juist.) - zo op straat
loopt met een jurk zo nauw dat zij niet kan lopen. En dan, wanneer een man
een opmerking over haar maakt, wilt u met hem vechten. U behoorde zelf een
klap op uw kaak te krijgen. (dat is juist!) omdat u haar zo laat handelen. Het toont
aan waaruit u gemaakt bent. Dat is precies juist.

TRUE SIGN THAT'S OVERLOOKED JEFF.IN  61-1112

STRUIKELBLOK VOOR ANDEREN – STRAKKE JURKEN

Zo zal God een man waarderen die zal zijn wat hij is, een man die het
Christendom belijdt. Laten we een Christen zijn vervuld met de Heilige Geest met
het Woord van God of het anders vergeten. Zo is het, want anders wordt u
huichelachtig, en leeft een ander leven. En de mensen zullen je zien uitgaan naar
danspartijen en je zien roken en dergelijke, en u beweert en Christen te zijn. Dan,
zie, plaats je een struikelblok op iemands pad. Zie, u vrouwen, soms, hoe ze hun
haar knippen en zich kleden en lopen in die kleine oude jurken, zien er uit als
een afgestroopte knakworst of zoiets, en lopen daar zo mee op straat, lopen
met hakken die zo hoog zijn, trippelend op de straat. Is dat Pinksteren? Dan
zeggen de andere kerken: “Ze zeggen dat ze iets hebben wat wij niet hebben.”

THY SEED SHALL POSSESS GATE PHOENIX.AZ 62-0121M

Nu, zo'n gedrag wekt de begeerte op van menige Amerikaan, die zichzelf een
Christen noemt. Als zij een blik slaan in Los Angeles - ik heb in het vliegtuig op
hen gelet, als wij in Los Angeles kwamen (zij waren daar nooit eerder geweest),
of naar Hollywood, of naar Florida met al hun neon-verlichtingen boven de
palmbomen. O, ze zullen hun neus opnieuw poederen en de make-up in orde
maken. Zij dachten dat het de schitterendste plaats was die zij ooit zagen. En bij
het zien van de goed verzorgde en welgeklede mensen in de straten, wilden ze
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daar uitstappen en zien hoe strak zij hun kleding zouden kunnen dragen, of
de straten op en neer flaneren, terwijl zij denken dat het iets wonderbaars is.

WAY OF A TRUE PROPHET JEFF.IN  62-0513M

TOONT ELKE BEWEGING – GEEN DAME

Godsdienstige verdraaiing, menselijke verdraaiing, de mannen weten niet
eens tot welke sekse zij behoren en de vrouwen evenmin. Ze staan daar met een
paar mannenoveralls aan, of met een paar kleine, oude, korte broeken aan,
kleding, die iedere beweging en vorm van haar lichaam doet uitkomen en dan
noemen zij zich Christin. Zij is zelfs geen dame, laat staan en Christin. Zij is
een straathoer, gebruikt door Satan, geïnspireerd door Satan om de zonen
van God naar de hel te zenden en om het Woord te vervullen, waarvan Jezus
zei dat het zou plaatsvinden. Het was niet mijn bedoeling om dat te zeggen,
maar Hij zei het toch. Ziet u waar deze godsdienstige geest vandaan komt? De
gemengde boom.

GOD OF THIS EVIL AGE JEFF.IN  65-0801M

ONDERKLEDING WORDT GEZIEN

En hoe is het met sommigen van deze vrouwen die op het podium staan, met
hun jurk boven de knieën en zo strak gekleed dat elke vorm gezien wordt en
elke beweging die zij maken uitkomt en hun onderkleding door hun jurk
heen gezien wordt? Het is even slecht als het dragen van korte broekjes, bikini’s
of wat anders ook! U Pinkstermensen, blinde Laodicea-predikers, hoe lang God u
verdragen zal... ik weet het niet. Moge God genadig zijn voor uw blinde ogen. Hij
heeft vanavond ogenzalf om uw ogen te openen, zodat u kunt zien.

THINKING M AN'S FILTER JEFF.IN  65-0822E

HUIDSTRAKKE KLEDING

Zij heeft deze geheiligde vrouwelijkheid. Geen wonder dat mannen zich ten
opzichte van de vrouwen gedragen op de wijze zoals zij het nu doen. Dat komt
omdat de vrouwen zich ten opzichte van de man gedragen op de wijze zoals zij
het doen. Zij beeldt zichzelf hier uit buiten op straat, met een zeer nauwsluitend,
kort broekje aan en met mannenkleding aan en dat soort dingen. Zo kronkelt
ze voort. Geen wonder dat wat zij zegt... Zij kan zo deugdzaam zijn voor haar
man als ze maar kan zijn, maar in Gods ogen is ze een overspeelster. "Wie een
vrouw aanziet om haar te begeren heeft in zijn hart reeds overspel gepleegd met
haar." Zij bood zichzelf aan om dat te worden. Dat is precies wat de gemeente
heeft gedaan met de wereld.

INVISIBLE UNION OF THE BRIDE SHP.LA 65-1125
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kan vlechten? Betekent "in vlechtingen" haar met "vlechten"?

Nu kijk, zuster, nu dit... Ik ben blij dat deze er op volgde. Ik heb het niet zo klaar
gelegd, maar het volgt er goed op. Let op, gevlochten haar was in die dag het teken
van een straatvrouw; dat is wat zij deed, zij vlocht haar haar. En Paulus zei tegen de
Christinnen: "Nu, dat sieren laat dat geen vlechten zijn..." (gevlochten -- met
vlechtingen -- betekent hetzelfde) om haar haar te vlechten, omdat het eruit zag als
de rest van de wereld.

QUESTIONS  AND ANSWERS JEFF.IN  COD 64-0823M

MOEDERLIJKE, GODZALIGE ZUSTERS – SPREEK TOT DE
DAME

Daarbij moet u bedenken dat voorgangers deze dingen meestal niet noemen en
de mensen gaan er gewoon mee door, denken dat alles in orde is. Maar een
voorganger zou er regelrecht op in moeten stormen. En dan zouden de zusters van de
gemeente, die zusters die een standvastig karakter hebben en hun kleding netjes
dragen, een voorbeeld moeten zijn van lieflijkheid, als een moeder en een zuster.

En ik denk dat iedere vrouw, die moederlijk en godsvruchtig en zusterlijk
is, naar zo'n persoon behoort toe te gaan, met de lieflijkheid van de Geest om
met die dame te gaan zitten praten. En wanneer zij van God is, zal de Heilige Geest
deze dingen begrijpen en zij zal zichzelf verbeteren. Maar wanneer u haar
onmiddellijk veroordeelt en wegdrijft, zou u die pasgeboren baby kunnen
beschadigen. Ziet u? Dus ik zou de persoon niet willen veroordelen.

GOD BEING MISUNDERSTOOD  JEFF  COD 61-0723E

TELEVISIE

LIEFHEBBERS VAN PLEZIER
HEBBEN TV EN VUILE MOPPEN MEER LIEF DAN HET HUIS

VAN GOD

Kijk wat wij willen. Laten we nu nog even een minuut nemen. Of... ik hoop, dat
ik u niet uitput. Maar laten we een ogenblik zien wat wij willen. Ik kan aan deze
aantekening, deze notitie, niet voorbijgaan. Kijk wat wij willen.

Kijk naar onze televisie. Dat is wat wij willen. Wij willen dat er een paar van
die komedianten opstaan en allerlei soorten vuile moppen vertellen, en wij blijven
thuis van de gebedssamenkomst op woensdagavond, of de prediker eindigt zo vroeg
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het u te pakken krijgt, laat het dan gaan. Maar ik geloof dat als u uw trouwring
draagt...

QUESTIONS AND ANSWERS JEFF.IN  64-0823E

Nagellak
LANGE NAGELS – VAN DE DUIVEL BEZETEN

U zegt: "Ik? Ik, ik ging naar de kerk!" Nebukadnezar was een groot man. Maar
omdat hij hoogmoedig werd gaf God hem de geest van een rund en liet hem zeven
jaar lang gras eten en zijn nagels groeiden uit zoals bij sommigen van de vrouwen
hier in de buurt. Dat is waar. En hij werd door de duivel bezeten.

ENTICING SPIRITS JEFF.IN  55-0724

ONVERSCHILLIG – ZIET ER UIT ALS DE WERELD

Ik wil al mijn spreken over andere mensen opgeven. Ik wil al mijn
humeurigheid opgeven.Ik wil al mijn geschilpunten opgeven. Ik wil alles
verbeuren. Scheer mij af, Here. Neem alles wat ik heb, als U mij slechts wilt
nemen, Here. Ik-ik-ik wil standhouden in Uw plaats. Ik wil geschoren worden. Ik
wil dat alle zelfzucht, alle trots, alle onverschilligheid allemaal van mij
afgenomen wordt. Dan wil ik voor U staan als een geschoren lam, gewillig om
alle genoegens op te geven, die men genoegens van het leven noemt, als de
danspartijen, alle feestjes, al die ordinaire kleding, make-up, lippenstift en
nagellak, al dat onverschillige dat er uitziet als de wereld.

CHURCH AND ITS CONDITION JEFF.IN  56-0805

Haar
HAAR

Ik kan dit niet staven met de Schrift. Als u wilt... Als u geen mooi, krullend haar
hebt en u bent een vrouw en u wilt er leuk uitzien voor uw man, voor uw verloofde
of zoiets, kan ik u niet vertellen over het krullen van uw haar of wat noemden ze het,
een spoeling geven voor de kleur of iets dergelijks? Daar heb ik niets over te zeggen;
dat is uw zaak. Ziet u? Het staat alleen, tussen... Vraag de Here gewoon wat te doen.
Hij zal het u vertellen, want ik probeer de dingen met de Schrift te verklaren. Ziet u?

QUESTIONS  AND ANSWERS JEFF.IN  64-0823E

HAARVLECHTINGEN

251 Broeder Branham, betekent I Timotheüs 2:9, dat een vrouw haar haar niet
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IN JURKEN GEGOTEN

Ik wil uw gevoelens niet kwetsen, maar ik moet met u in het oordeel staan
een dezer dagen om rekenschap af te leggen voor dit Woord.

"Oh," zegt u: "Ik ben geen hondenvlees." Waarom trekt u het aan, opdat er
naar u gefloten wordt? [Broeder Branham fluit--Ed.] Hondenvlees, precies wat
God zei dat het was. En u denkt dat het een fluitje is. Het is het geluid van een
wolf, jawel.

Wel, u draagt... U zegt: "Ik draag ze niet." Deze kleine oude sexy, smerige
kleren, vrouwen op straat hier met jurken die er uit zien alsof ze erin gegoten
zijn. U zegt: Broeder Branham, weet u wat? Ze verkopen niets anders.” Maar,
zuster, dat is geen excuus. Ze verkopen nog steeds naaimachines. Zo is het. Zeker,
dat is de waarheid.

En ik wil u zeggen, om hierop nog wat verder in te gaan. Weet u wat? Op de
dag van het oordeel moogt u zo rein als een lelie zijn voor uw man, maar moet u
zich voor God verantwoorden voor het plegen van overspel. De Bijbel zei, Jezus
zei: “Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel met haar
gepleegd in zijn hart.” Als die zondaar naar u kijkt en u begeert, hoewel hij u
nooit heeft aangeraakt, als hij zich moet verantwoorden voor overspel, bent u
medeschuldig met hem. De Bijbel zegt het.

HEAR YE HIM MIDDLETOWN.OH  58-0328

SEX APPEAL WORDT BESCHOUWD ALS MODE

Maar mensen, men wil Dat niet, want ze gaan alleen voor plezier. Het is erg
dat de zaken gebeuren zoals men het nu heeft. Lang geleden, maar al te lang
geleden, is de prachtige deugd van de vrouwen in hun mooie jurk gevallen voor
het afgodsbeeld van de godin van Hollywood. Het is waar. Het is zo jammer dat
de wereld is geworden tot zo’n plaats. De ruggengraat van de natie is gebroken.
Sex appeal wordt vele malen beschouwd als de moderne mode; mensen
kleden zich, gaan over straat. Weet u wat de Bijbel zei?

WORLD IS FALLING APART NY.NY  63-1115

Vrouwelijkheid is een van de dingen die onze natie samenhoudt. Het is de
ruggengraat. En het vrouw-zijn, de fijne deugd die God aan een vrouw gaf om
moeder te zijn, wel, het is verdwenen. Lang geleden hebben de vrouwen van deze
wereld, hun deugd, neergebogen voor een godin van Hollywood-mode; zichzelf
vormend en kledend en handelend zoals sommigen van deze Hollywoodsterren.
En vele keren wordt zelfs goddeloze kleding, seksueel aantrekkelijk, in de
kerken als mode beschouwd. En de herders achter de kansel hebben de moed
niet, de kracht van de Heilige Geest niet, om de mensen te vertellen dat het
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verkeerd is, zoals Lot die daar neer zat en zijn ziel kwelde; ze zijn te
afhankelijk van hun salaris. Ja.

WORLD AGAIN FALLING APART SHP.LA 63-1127

GLADDE SEXY JURK

Ik ging daar naar een samenkomst, naar een Pinkstervergadering-kerk.
Tjonge, u had die vrouwen zich moeten zien verspreiden toen ze mij zagen
binnenkomen; met dat kort geknipte polkahaar en die kleine, oude... half gekleed,
als een knakworst bijna, weet u, glad over het vel in die kleding,
Pinkstervrouwen, zo sexy gekleed.

EPHESIAN CHURCH AGE JEFF.IN  60-1205

HEILIGE GEEST – MAAKT DAT ZIJ ZICH BETER GEDRAAGT

En het gebeurt vaak dat dit... dat mensen elkaar verkeerd beoordelen. En dat
is een slechte zaak, om dat te doen. U zegt: "Wel, ze heeft kort haar, ze draagt een
jurk die te kort is, dat is niet de Heilige Geest op haar." Doe dat niet! Doe dat niet,
dat is niet goed. U weet niet wat in het hart van die vrouw is. U weet er niets over.
U weet dat de Heilige Geest zou maken dat ze zich wat beter zou gedragen,
nu, dat mag waar zijn. Maar ik vertel u, dat geldt voor u en mij, laat God dat
beoordelen en laten u en ik slechts voor die persoon bidden dat God hun het licht
wil laten zien.

GOD BEING MISUNDERSTOOD  JEFF  61-0723E

ERG DUN EN TOONT DE ONDERJURK

Eén gedeelte is hier omlaag en het andere is ongeveer hier omhoog, het is
een rok zoals men die draagt. Dus het is erg dun en toont de onderjurk die ze
daar onder dragen. Ik geloof niet dat dit zou moeten worden gedaan. Ik houd
daar niet van, dat doe ik echt niet. Ik kan het niet zeggen, ze kunnen net zo met de
Geest vervuld zijn als ieder ander, ik weet het niet; God weet dat. Maar ik zou die
vrouw niet willen veroordelen en zeggen dat ze naar de hel gaat, als ik dat zie.

GOD BEING MISUNDERSTOOD  JEFF  61-0723E

MANNEN WORDEN VERWIJFD – DUISTERNIS OP DE MENSEN

Er is schijnbaar iets onder de mensen. Het lijkt alsof mannen niet meer die
mannelijke trek hebben die ze vroeger hadden. Vrouwen hebben niet meer dat
vrouwelijke wat ze vroeger hadden. Neem eens een man van vandaag, de mannen
schijnen niet meer zo stoer te zijn als vroeger. Het is allemaal een soort van... Ze
willen suède schoenen dragen met paars, en ze willen zich als vrouwen gedragen.
Nu, dat is waar. Het lijkt wel, min of meer, een omgekeerde wereld. Een vrouw wil
haar haren afknippen en doen als een man. En een man wil doen als een vrouw. Ziet
u? En toch kunt u met ze praten, en zijn het fijne mensen om mee te praten, fijne
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maakt zelf dat u er als zo één uitziet. Het komt omdat uw herder u niet de Waarheid
vertelt. De Bijbel zei het.

CHURCH AND ITS CONDITION JEFF.IN  56-0805

EEN GETROUWDE VROUW BEHOORT EEN TROUWRING TE
DRAGEN

Als een vrouw tegenwoordig gehuwd is, zou ze een trouwring moeten dragen als
een teken dat zij gehuwd is. Dat is om andere mannen ervan te weerhouden iets met
haar te doen te hebben. Zij kijken en zien dat zij een gehuwde vrouw is.

SECOND COMING OF THE LORD JEFF.IN  57-0417

STRAKKE KLEDING EN JUWELEN

Waarschuwt ons dat de tijd nabij is! Gelovigen behoren zich van de dingen
van de wereld af te scheiden, de zorgen van de wereld. Daarom hamer ik op de
vrouwen, enzovoort, zoals ik heb gedaan. En voorts, scheidt u af van die TV-
programma’s! Scheidt u af van dit Hollywood-Evangelie! Kom terug naar de
diepte en oprechtheid! We staan in de kansel, springen op en neer, en lachen en
roepen, gaan tekeer en de vrouwen dansen door de gangpaden, met hun kleren zo
strak als een vel, behangen met allerlei juwelen en dergelijke rommel, met
kortgeknipt haar en sommigen van hen met make-up.

THE TOKEN SHREVEPORT.LA  63-1128E

ZICH SIEREN – MET EEN VREDIGE, STILLE, ZACHTMOEDIGE
GEEST

283. Broeder Branham: Zou een Christin eenvoudige juwelen mogen
dragen, zoals halskettingen of parels?

Wel zuster, ik weet dat dit veel voor u betekent en het betekent veel voor mij
dat u uw vertrouwen in mij stelt dat ik u de waarheid zou vertellen. Nu bedenk dat de
Bijbel zei: "Wanneer u zich tooit, tooi u niet met kostelijke juwelen en parels en al
het dragen van al dat soort juwelen, maar laat dit het tooien zijn met een
vredige en rustige en zachtmoedige geest (wat ik juist aanhaalde), wat een grote
waarde is voor de Here."

QUESTIONS  AND ANSWERS JEFF.IN  64-0823E

SPELD OF KETTING – ALS UW MAN HET GAF

Ik bedoel daar nu niet mee zuster, dat als u een speld had... Nu dit ben ik, niet
de Here. Als u een speld die u wilde dragen, of een kleine halsketting die uw man u
gaf, of misschien uw - iets zoals dat wat u draagt, wat mij nu betreft, ik geloof niet
dat dat slecht is. Nu, dat ben ik maar. Nu bedenk, ik wil me zelf duidelijk maken; dat
is mijn mening. Maar ik denk dat het eraan ligt hoe je het benadert, het is de
wijze waar op u het doet. Ziet u? Het is het motief erachter. En wanneer u ziet dat
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Nu, ik zei dat ieder moest komen via deze drie treden om in staat te zijn deze
hoofdweg te betreden. En ze zei dat er een dame aankwam. (Nu, u weet wat voor
soort schoenen die mensen 35 jaar geleden droegen). Wel, ze kwam voorbij en ze
droeg, zoals ze tegenwoordig ook nog dragen, van die schoenen met naaldhakken.
Toen ze voorbijkwam, zei ik: "Wacht een ogenblik, zuster. Met die schoenen kunt
u de hoofdweg niet op". Ik zei: "Dat gaat niet".

"Ach" zei ze. Ze keek om naar de andere vrouwen en ze zei: "Geloof hem
niet, hij is gek. (Ziet u?) Geloof hem niet. Ik zal u laten zien dat ik
gerechtvaardigd, geheiligd en vervuld met de Heilige Geest kan zijn en toch rustig
zo kan blijven lopen". Ik liet haar gewoon gaan. Ik kon er niets meer aan doen en
ik kon haar niet tegenhouden. Ze sprong die hoofdweg op en ze keek om naar de
zusters en ze zei: "Zie je, heb ik het je niet gezegd?" En ze begon snel omhoog te
lopen en ze... Weet u wat de Bijbel in Jesaja zei, het derde hoofdstuk? Ze
zouden rondlopen met gerekte hals (Ze moeten wel, ze hellen over, ziet u),
met trippelende gang (ze moeten wel, ze moeten zich wel draaien) ze lopen
met trippelende gang en klikkende hakken - de dochters van Sion in de
laatste dagen.

En ze begon die hoofdweg op te lopen zo snel ze maar kon, en na een poosje
werd deze weg smaller en smaller. En ze begon te wankelen terwijl ze zo
trippelde en ze viel eraf. En moeder zei: "Het afschuwelijkste gegil wat ik ooit in
mijn leven gehoord heb, hoorde ik toen die vrouw daar in die vlammen en die
rook viel, zo steeds maar dieper en dieper gaand. Ze zei dat ik me omdraaide en
zei: "Ziet u?"

Zij gehoorzaamde alles op één Woord na. Ziet u? Alles op één Woord na.
Zeker, pinkstervrouwen kunnen gered zijn, geheiligd zijn en vervuld met de
Heilige Geest en dan toch falen. Absoluut!

IT IS THE RISING OF THE SUN JEFF. IND 65-0418M

Juwelen

OORBELLEN EN JUWELEN – EEN HEIDENGEWOONTE

En ik kan u bewijzen dat dit van de duivel komt. Ik kan u bewijzen dat niets in
de... De oorsprong ervan was heidens. En zolang u het draagt is dit het merkteken
van een heiden. Nu, ik kom net uit Afrika terug en ben in de Hottentot-rimboes
geweest en vond precies uit waar oorringen, en al dat spul vandaan komt en dit
alles, van een heleboel juwelen om uw hals en oren te hangen en zo, waar dat
vandaan komt. Het is van de heidenen. En de Bijbel wil niet dat een Christen een
heiden is. En u wilt niet... ik zeg niet dat u een heiden bent omdat u dit doet, maar u
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mensen, vriendelijke, aangename mensen. Wat heeft dit veroorzaakt? Het is die
dikke duisternis over de mensen, er is iets dat hen erin heeft gedrukt.

SHALOM SIERRA VISTA 64-0112

En vrouwen die zich zo kleden en handelen en doen, en mannen die het hun
toestaan, een groot stel verwijfde personen... Het schijnt alsof er zelfs geen
mannen meer zijn. U ziet mannen die roze schoenen dragen en die predikers
zijn op de preekstoel, iets dergelijks. Dat is een schande! Ik zou weer mannen
willen zien die absoluut mannen zijn. Het ziet eruit alsof er een macht is die hen
drijft om het te doen; het is de duivel en de druk van deze dag. Zo is het. Soms
weegt een man honderd kilo, heeft zulke spieren, maar er is geen ons man in hem;
handelt hier als een verwijfd doetje. Ik houd van... Laat mannen mannelijk zijn.
Laat vrouwen vrouwelijk zijn, laat hen dames zijn. Als het teken wordt
aangebracht, keren zij daarnaar terug. God maakte hen anders en ze zijn anders.
Mannen willen er uitzien als vrouwen, vrouwen willen eruit zien als mannen.

TOKEN BAKERSFIELD 64-0208

MANNEN DRAGEN SHORTS – DE ONDERKLEDING VAN DE
VROUW

Bemerk, het was Eva die Satan gebruikte om Adam te laten zondigen door haar zucht
naar begeerte. Nu, hetzelfde doet ze vandaag. Let erop, afgeknipt haar, geverfde
gezichten, sexueel gekleed. Ze doet dat, en ze weet niet dat elk van die dingen in
tegenspraak met het Woord van God is. Haar haar af te knippen maakt haar een
oneerbare vrouw -- een prostituée. Door korte broeken te dragen, valt zij in schande.
Door sexy jurken aan te doen wordt zij een prostituée, en ze weet het niet! Ze doet dat
niet vanwege de heiligheid van God, maar vanwege de begeerte van Satan!

Ze veroorzaakte dat haar Adam... Ze veroorzaakte dat haar Adam haar begeerde. Ze
deed de kleren uit waar God haar vroeger in Eden in gekleed had, voor haar reis
door deze woestijn -- ze deed ze uit. Ze kleedde zichzelf uit, terwijl God haar
helemaal in huiden had gewikkeld. Ze is begonnen met elke keer er een beetje af te
knippen. Nu, is ze terug waar ze in den beginne was. Nu heeft ze haar Adam ertoe
gekregen haar onderkleren te dragen.

Een man trok die kleine ouwe verwijfd uitziende korte broeken aan, en gaat zo
naar buiten. Ik geloof niet dat er veel man bij hem zit. Hij is de grootste fat die ik
ken. Zie, zij heeft haar bedorven Adam ertoe gebracht te handelen zoals zij. Ziet u?
Hij draagt haar onderkleren. Ze zag wat ze daar ginds kon doen, toen ze al haar kleren
uittrok, behalve haar onderkleren -- dat zijn de korte broeken natuurlijk, dat zijn de
onderkleren van een vrouw.

En hier draagt haar Adam ze nu. In overeenstemming met Gods oorspronkelijke
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Woord is het een gruwel dat een vrouw een kledingstuk aantrekt dat aan een
man behoort, en dat een man een kledingstuk aantrekt dat aan een vrouw
behoort. Het oorspronkelijke Woord zegt dat. Denk het u in.

Nu, hij draagt nu haar pony-haar ook. Hij kamt het naar beneden en doet er een
krulspeld in. Eén van de meest ziekelijke aanblikken die ik ooit in mijn leven heb
gezien, is een paar van die knapen hier buiten vandaag met hun haren zo naar beneden
gekamd en gekleurd gebleekt haar, ze bleken het met een of andere soort peroxyde of
zoiets, en ze rollen er krulspelden in om krullen te maken. Jij grote fat! Dat is
verschrikkelijk om van de preekstoel te zeggen, maar het oordeel begint bij het huis
van God. Jij weet niet eens of je een man of een vrouw bent. En ik begrijp dat ons
leger van de Verenigde Staten binnenkort zal uitkomen in korte broeken. Dat is juist.
Ziet u wat het bederf is? Het zijn vrouwenkleren -- hij draagt haar krullen.

SATAN’S EDEN JEFF. 65-0829

MANNEN IN SHORTS – GROTE MIETEN VERENIGING

Nu, draagt hij haar krullen... [Letterlijk: kapsel waarbij het haar over het voorhoofd
valt -- Vert.] Zij knipt haar haar als het zijne, en hij probeert het zijne te dragen als dat
van haar. Zij draagt zijn bovenkleren, en hij draagt haar onderkleren. Nu, dat
klinkt heiligschennend, maar ik bedoel het niet op die manier. Het is de absolute
Evangelische Waarheid. Als ú het niet weet, dan is er iets fout met u. U bent of blind
of u bent nog nooit op straat geweest. En zij denkt en hij denkt, dat het in orde is. Ze
leven met een gerust hart verder.

O, wat een bederf. Wat een tijdperk. Wat een tijd. Hoe bedrieglijk is het. O, al deze
dingen en ze weten het niet -- er is een volkomen bedorven geest in de man. Hij is
versluierd voor de begeerte van Satan, en met de vrouw is het evenzo. Het is de
satanische geest van één grote vereniging, ziet u?

Ze weten het niet, maar ze zijn een organisatie. Vrouwen met korte broeken aan horen
bij een organisatie. Mannen, die zich kleden op die manier, horen bij een organisatie.
Ik zal u de afkorting ervan geven: G.M.V. -- Grote Mieten Vereniging. Zo, dat is
waartoe ze behoren. Ze blijken één grote fatten-vereniging te zijn, met die ouwe
broekjes aan, er dik, oud, knokig uitziend, een smerig gezicht.

Mannen, u mag hierin met mij van mening verschillen, maar dat is de
Waarheid. U bent bedorven en u weet het niet. U bent niet... u handelt niet meer
als een man. U wordt zo slap, dat er spoedig helemaal niets meer bij zal zitten --
zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Ze zijn een sociëteit. Ze zijn een organisatie.
Waarom? "Jan van hiernaast droeg een korte broek, dus waarom kan ik het niet?
Luella wilde dat ik hem droeg, omdat Jan van hiernaast hem droeg. En wel, als Susie
Jane het kan dragen, dan kan Martha Jane ze ook dragen, of Susie Lou", of wat haar
naam ook is, ziet u? Zie, het is een vereniging. Het is een organisatie. U hoort er
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geestelijk bij en u weet het niet.

En als dat zo is, en we zien dat het zo is, dan bent u verblind! U bent verblind voor
deze denominaties, waar Satan u ingedraaid heeft. Het is een verdraaiing van Gods
oorspronkelijke Woord, Zijn koninkrijk, en Zijn plan voor Zijn kinderen. Satan heeft
mannen en vrouwen in deze dingen verwikkeld, en ze weten het niet -- hij heeft het
verdraaid. Hij ziet er niet meer uit als een zoon van God -- krullen hangen over zijn
gezicht en hij heeft een korte broek aan, en loopt zo over de straat. Dat, een zoon van
God? Een diaken in een kerk, een herder op een preekstoel? Nee, dat is geen
zoon van God! Hij is nooit door Gods denk-filter gekomen. Hij zou die
vrouwenkleren anders niet dragen.

SATAN’S EDEN JEFF. 65-0829

AFGEZAKTE BROEKEN

Onze hele natie is bezig te veranderen in een troep criminelen. Iedere jongen die
er bij loopt met z'n broek van z'n heupen afgezakt, en met z'n hoofd naar achteren
hangend, en z'n haar dat in z'n nek hangt zoals het waterhoofdkapsel van
mevrouw Kennedy, en er dan zó bij loopt, dat is een nozem. En dat een
Amerikaan noemen? U bent teruggevallen. Bekeer u en keer terug naar God,
of u zult omkomen!

WAY OF A TRUE PROPHET  63-0119

De beschaving is voorbij haar hoogtepunt; de mensen gedragen zich niet
meer als beschaafde mensen. Stelt u zich voor: studenten die als een 'hippie'
willen zijn, met lange bakkebaarden, een slonzige broek die op de heupen hangt,
over het schoolterrein sjokkend, u kent dat wel. Dat is het intellect van de tijd die
hierna zal komen, als die er nog zal komen.

THE EVENING TIME MESSENGER 63-0116

HOGE HAKKEN
Ik herinner me eens, toen ik pas begon te prediken, vele jaren geleden... We

woonden hier aan het eind van de weg, hier niet zo ver vandaan. Ik predikte hier
in deze kerk. Ze droomde toen dat ik hier naast een trap stond met drie treden. Ik
stond daar tegen iedereen te prediken dat ze deze drie treden moesten oplopen,
voordat zij op de hoofdweg konden komen. En daar op de hoofdweg liep een
parelachtige, witte lijn recht de poorten van de hemel in, naar de paarlen poorten,
en die parel strekte zich uit tot bovenaan deze treden. Als dat niet precies mijn
Boodschap is die ik vandaag breng: Rechtvaardiging, Heiliging, Doop van de
Heilige Geest!


