
 

IN  HET  RECHTSGEDING HEEFT  DE EERSTE   SPREKER GELIJK...

MAAR  NA  HEM  KOMT EEN  ANDER  EN  REKENT  HEM   NA. 
  ( Spr. 18 : 17 )

              Onderzoeken en         

              naspeuren en

Wèl
      NAVRAGEN! 

( De u t .  1 3 :  1 4  )

                                        

       

           
                                      

        
Een 50-tal misvattingen rechtgezet, aangaande

Rev. William M. Branham,Rev. William M. Branham,Rev. William M. Branham,Rev. William M. Branham,
zijn persoon, zijn leer en zijn profetische uitspraken
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Vele  predikingen v an Rev . William M. Branham zijn zowel in het
Engels als in v ele andere talen uitgegev en, en v erkrijgbaar

op onder andere geluidsband, MP-3 en in  boekv orm.
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VOORWOORD
Er kwam ons weer eens een boek onder  ogen m et  allerlei lasterlijke

onwaarheden ov er de prof etische bediening v an de Am erikaanse ev an-
gelist William Branham (1909 - 1965 ).  Hoev elen zu l len het ook dit keer
weer v oor waar hebben aangenomen?
Als iemand v oor de zov eelste keer zoiets leest, is het niet v erwonderlijk
dat men bij het  horen v an de naam ‘Branham’ de neiging heef t om zich
meteen af wijzend op te stellen...  
-     Moeten we dan toch niet eens íngaan op al dat negativ isme??? 

Op 7 f ebruar i  2004 v erscheen er in De Volkskrant een pagina-groot
artikel v an de Prins der Nederlanden (Prins Bernhard), getiteld:
‘’

‘ IK  ACHT HET MIJN PLICHT‘IK  ACHT HET MIJN PLICHT‘IK  ACHT HET MIJN PLICHT‘IK  ACHT HET MIJN PLICHT ’’’’   

De prins v erweet hierin div ers e s c hr i jv ers die ov er het koninklijk huis
boeken hebben geschrev en,  dat ze zov eel onwaarheden ov er hem
hadden v erteld, dat hij dat nu eens uit de wereld wilde hebben.
   Hij had bijv oorbeeld  kritiek op:    (Ik citeer De Volkskrant)  

‘de zogenaamde biografie... waar veel publicisten uit putten en

geput hebben,  ON DER HET EXCUUS DAT IK DIT BOEK NOOIT
HEB AANGEVOCHTEN.  Immers, niet reageren op verhalen met een
onjuiste strekking, gold algemeen voor premiers als wijs beleid.’...   

‘Een oud-hoofd-directeur van de Rijks Voorlicht ingsdienst werd
gevraagd onderzoek te doen naar de achtergronden en beweerde
bronnen.   Zijn rapport is voorzien van bewijsmateriaal’.  ( Einde citaat )    

Een goede zaak: met bewijsmateriaal komen, ten einde v als e geruch-
ten te weerspreken. Anders blijf t men maar v an elkaar ov ersc hr i jv en
omdat er nooit een weerwoord werd gegev en.

Om die reden hebben we in eerste instantie de schrijv er v an het bet ref -
f ende ‘Christelijke’ boek persoonlijk (schrif telijk) benaderd.

We hebben v oor hem de  talrijke onjuiste gegev ens  en insinuaties uit
zijn publicatie op een rijtje gezet, en daar tegenov er  de werkelijke f eiten
gesteld, v erwijzend naar het negende gebod: 

 Gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste...    (Exodus 20:
16)

Tot op heden -een half  jaar later- hebben we nog geen enkele reaktie
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v an de schrijv er terug ontv angen op onze brief  v an 40 pagina’s...

Terwille v an de waarheid en ook omdat er v an v erschillende kanten
naar werd gev raagd, hebben we de inhoud v an onze brief  aan hem
hierbij af gedrukt.  (Soms hier en daar iets aangev uld en gewijzigd, bij-
v oorbeeld door citaten in het Nederlands te v ertalen.) 
De naam v an de schrijv er en de titel v an het betref f ende boek hebben
we niet v ermeld, want het is nie t  de bedoeling om een persoon te tref -
f en, maar om de onjuiste f eiten te ontzenuwen.

RRRR  QQQQ  RRRR

TOT DE AUTEUR VAN HET BOEK...

We kennen elkaar niet, maar een onderdeel v an uw boek  ‘ . . . . .’ nood-
zaakte mij echt om u te benaderen.
U bent  kennelijk bezorgd ov er wat zich zoal op ‘het Christelijk erf ’ af -
speelt.     -   En die bezorgdheid deel ik met u.
De aanleiding is, dat iemand  me een gedeelte uit uw boek t e  lezen gaf .
H et  spreekt uw v erontrusting uit. U wilde  een en ander tot op de bodem
pijlen. Maar mijns inziens hebt u daarbij een pijnlijke v ergissing gemaakt. 
U noemt op v ijf  b ladzijden  v eertien maal de naam v an  William Branham:
een prediker ov er wie mij v eel bekend is. Hij was een man door  wiens
Woord-v erkondiging ik zelf  zeer ben geholpen, en door wie honderddui-
zenden anderen het geloof  hebben gev onden, herv onden en nog
steeds v inden.      Toen ik uw opinie ov er hem las, was het  a lsof  u het
ov er een TOTAAL ANDER IEMAND had. 

Dat laatste is niet waarschijnlijk. Daarom  v ermoed ik dat u v erkeerd
moet zijn v oorgelicht. Dit moet wel, want zelf  ben ik in de loop der jaren
zeer  goed gedocumenteerd geraakt ov er zijn lev en, werk en leer. Met
die kennis acht ik het mijn plicht om u in te lichten ov er div erse onjuisthe-
den in uw gegev ens.

De morgen toen ik -alv orens u deze brief  te gaan schrijv en-  mijn Bijbel
opensloeg, was dit merkwaardigerwijs bij Deuteronomium hoof dstuk 13.
Alles sprak me aan, maar speciaal v ers 12-15, ov er de valse profeten:

  Wanneer  g i j  v an een uwer steden, die de HEERE uw God u geeft,
om aldaar te wonen, zult horen zeggen:
Er zijn mannen, Belialskinderen, ui t  het midden van u uitgegaan, en
hebben de inwoners hunner stad aangedreven, zeggende: Laat ons
gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt;
# Zo zult gij ONDERZOEKEN

en NASPEUREN,
en WÈL NAVRAGEN,

En ziet, het is de waarheid, DE ZAAK IS ZEKER, zulk een gruwel is
in het midden van u gedaan; ZO (of tewel :  D AN )   zult gij de inwoners
derzelver stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards,... enz.

Wèl toepasselijk: ik was inderdaad gaan ‘onderzoeken, en naspeuren,
en wèl navragen, om dat  ik  ‘had horen zeggen’  dat er een man scheen
te zijn uitgegaan, tientallen jaren geleden, die de v ader zou zijn v an v ele
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KORTWEG
WEERLEGD:

v alse leringen, een man die bu i t en-bijbelse openbaringen had, blijkbaar
v rouwen in het ambt aanstelde, een messias  aanstelde in India, predi-
kers in kontakt bracht met hindoe-goden en wat al niet meer.
Velen bes chouwen hem echter als één v an de ‘opwekkings-speerpun-
t en ’ v an het Christendom uit de  laatste tijd, al werden  er zo nu en dan
totaal ongef undeerde beschuldigingen ov er hem op papier gezet.
Niet dat ik ú dat  in  eerste instantie v erwijt, want de oorzaak ligt mijns
inziens bij diegenen die v óór  u  on juiste ’getuigenissen’ hebben gepubli-
ceerd.
Uit mijn ‘naspeuren’ blijkt, dat u weinig bekend bent  m et de bediening
v an deze William M. Branham - v erder in mijn brief  gemakshalv e m ees tal
af gekort tot 'W. Branham'. 

WAT IK HEB GEPROBEERD
Ik kan niet op alles reageren, maar heb getracht om op de v oornaamste
punten de geconstateerde onwaarheden ‘kortweg te weerleggen'.      
Daarbij telkens ‘twee of drie ’getuigen’ in de v orm v an citaten. 
Dat wil zeggen:  een 89-tal op geluidsband beschikbare lett erlijke uit-
spraken v an W. Branham zelf  (m et  bronv ermelding), aangev uld met
v erklaringen v an derden.
Deze citaten heb ik ov er het algem een in de cóntext weergegev en. Om
de lengte wat te beperken werden hier  en daar herhalingen en niet ter
zake doende zinnen weggelaten. (Aangegev en met  ‘...’  )   Alles bijeen
zijn het een 46-tal punten geworden. Mag ik ze  met u doorlopen?  
Het zou heel f ijn zijn, als u het biddend zou kunnen lezen,  zoals ik de
Heere heb gev raagd om mij te helpen bij het schrijv en v an deze  - toch
nog erg lang geworden -  brief , of  beter gezegd: studie.  
Ik houd zo mogelijk dezelf de v olgorde v an de punten aan als  in uw
boek, beginnend op blz. 36/37, en tot aan blz. 40 onderaan.

 (Achterin deze studie -op blz. 67- is ter oriëntatie
      een INHOUDS-OVERZICHT opgenomen.)

 BEWERING:      
 William Branham zou de vader zijn 
van de ‘Late Regen Beweging’.

Voor mij is dit eenzelf de bewering als dat men zou zeggen:  "Paulus is
de v ader der Geref ormeerde Gemeente”, in een hekelend schrijv en ov er
deze gemeente.  

Paulus kan toch niet de schuld worden gegev en v an ev entuele
dwalingen in de Geref ormeerde Gemeenten, uit s lu itend  omdat  Paulus’
onderwijzing  inv loed had op hun leer...?

De f eiten: W. Branham s preekt wel enige malen ov er
deze beweging, maar: h i j  n eemt duidelijk en beslist
stelling tegen de leerrichting die zich 'Spade Regen'
noemt!

Een tweetal citaten waaruit dit duidelijk blijkt:
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CITAAT 1 :CITAAT 1 :CITAAT 1 :CITAAT 1 :
'AS .I .WAS. WITH .MOSES'  JEFF.IN  V-16 N-2  60-0911M: ( Vertaald)

     Zo is het v andaag met deze nieuwe Pinkstergroep die nu aan het
opkomen is, zij hebben denominationalisme geproef d. Het is  zo moeilijk
om te v oorkomen dat ze opkomen.
60-025    Enige jaren geleden zeiden ze: "Kom, broeder Branham", toen
de bediening v oor het eerst begon,  "we zullen een organisatie begin-
nen; bouwen u een gedenkteken ergens ." Ik zie niet uit naar gedenkte-
kens. Ik zie uit naar het komen v an de Heere.
Ze vormden een kleine sekte, genaamd 'De Spade R eg en ', trokken
naar het noorden, Canada in, en Californië in, maar het viel. Natúú-
rlijk kan het niet gaan .  W aar om was het? Het enige wat ze weten: ze
komen uit die dingen vandaan, en ze kregen een kleine aanraking
ervan. 
Zij moeten iets hebben dat zíj moeten doen.

CITAAT 2 :CITAAT 2 :CITAAT 2 :CITAAT 2 :
'HARVEST.TIME'  PHOENIX.AZ  V-18 N-6  64-1212: ( Vertaald)

    Luister, v rienden, in  welk e dag lev en wij? We hebben een v ijf tien jaar
durende opwekking gehad. Hoev elen kunnen daar 'amen' op zeggen?
(De samenkomst antwoordt: "Amen.")
Welke organis atie kwam op? Geen. Zij probeerden mij ertoe ov er te
halen om een organisatie te v ormen; zeiden: "Zult u een organis at ie
v ormen, broeder Branham, op uw bediening? Het zal ov ertref f en..."  
Nu, wat mij betref t, ik spreek n iet ov er mezèlf ; ik spreek ov er de Bood-
schap v an het uur, v an de dag.
361-138 En ze gingen daar naar het noorden Canada in, en kregen
een paar   spade-regen broeders. En het stierf daar meteen. 
H er innert u zich... Waar liep al het andere op uit? - Maar wat haalde de
organisatie er uit? Miljoenen bekeerlingen, en maakten sl aven  uit ze
voor hun geloofsbelijdenis, werd rijk, en m i ljoenen dollars bouwend in
gebouwen en dergelijke zaken, en zeggend: "De Heere komt"; predikers
sturend naar seminaries en dergelijke, en ze opleidend v anuit mensen-
gemaakte theologie.       -   Nog een uitspraak.   (De  citaten heb ik voor uw

gemak vertaald.)

 CITAAT 3 :CITAAT 3 :CITAAT 3 :CITAAT 3 : POSITION.IN.CHRIST.title  CHICAGO.IL  55-0116A ( Vertaald)

  E-44   044   N u,  in  gees t e lijke zin, nadat we in Christus geboren wer-
den, werden we kinderen v an God. Maar dan, ziet u, God weet het het
beste. Nu, hier is waar ik, onder hoogachting, van mening ver schil met
mijn late regen-broeders. Denkt u dat ik de gemeente v erv olg? Nee, mijn
dierbare broeder, nee. Begrijpt u? 

CITAAT 4 :CITAAT 4 :CITAAT 4 :CITAAT 4 :      JEHOVAH.JIREH.title  PHOENIX.AZ  55-0222 ( Vertaald)

  E-52   052   Nu, ik ben niet van ‘de spade regen; Ik–ik ben gewoon
uw broeder. Het maakt mi j  niet uit of  u eerste regen, tweede regen,
mi d d enregen, allemaal regen, of–of geen regen bent; het maakt mi j
geen enkel verschil uit. Ik heb u gewoon ev engoed lief , en we zi jn
broeders.
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NAVRAGEN  -   3

KORTWEG
WEERLEGD:

BEWERING:            Hij zou leren, dat
de gemeente de gehele aarde zal
innemen en ieder zal winnen.

 W. Branham: De Gemeente is in de eindtijd
            werkelijk in de MINDERHEID.

( Vertaald)

  CITAAT 5 :  CITAAT 5 :  CITAAT 5 :  CITAAT 5 :    FORMER.AND.LATTER.RAIN   PHOENIX.AZ  60-0303

  E-36   036   Let op de bediening v an de Heilige
Gees t .  Let op v andaag. Wanneer het terugkomt... De Gemeente is
geleidelijk minder geworden. Toen ze...  De eerste re f ormatie was Luther.
We namen een geweldig grote brede plaats in: Rechtv aardiging door
geloof . De gemeente werd geschud.  Toen kwam Wesley  v oort, de twee-
de grote opwekking.  Ze werd neer-geschud tot heiliging. De gemeente
kwam in de minderheid, geweldig in de minderheid. Toen, daarna, kwam
Pinksteren, het herstel v an de gav en. Het schudde haar  terug nu tot
slechts een klein iets. Maar precies in d e ei n d t i j d...  Dan is de gemeen-
te werkelijk in de minderheid.

BEWERING:               Hij zou leren dat
profeten en apostelen de gemanifes-
teerde  zonen Gods  zijn.

W. B ranham: W. B ranham: W. B ranham: W. B ranham: 
 Deze leers te llingen maken arrogant. . . Deze leers te llingen maken arrogant. . . Deze leers te llingen maken arrogant. . . Deze leers te llingen maken arrogant. . .

( Vertaald)

   CITAAT 6 :   CITAAT 6 :   CITAAT 6 :   CITAAT 6 :        IF.GOD.BE.WITH.US.tle  JEFF.IN  V-15 N-1  61-1231E

  105   049   Menigeen is  m is leid in het ontv angen v an
de Heilige Geest.  Zoals ik zei, hebben ze tegenwoordig leerstellingen
als: ‘Elia’s mantels’, en–en al deze andere dingen, ‘Geman i festeerde
Zonen Go d s’  en al deze v erschillende ismen, enzov oort, in de wereld
v andaag.   Mensen  vallen daar blindelings in, en maken een of ande-
re soort sensatie mee, staan weer op met een  arrogante geest, on-
verschillig,  d r u kd o enerig, licht geraakt. Dat is niet de Geest v an God.
Gaan nog steeds door met uit  de orde te zijn, weten niet wat gemeente-
orde is, weten niet hoe zich te gedragen in het huis God s,  geen m a-
nieren, nee, gewoon totaal geen...    Vermetelheid, geen-geen gev oe-
lens ten opzichte v an God, alles waar ze aan denken is  “mijn kerk”. Het
toont dat ze een kerk-gees t  hebben ontv angen, en niet de Geest v an
God, want Die slaat dat alles uit u v andaan, brandt het weg. Zeker.

CITAAT 7a:CITAAT 7a:CITAAT 7a:CITAAT 7a:
HEAR.YE.HIM.title  YAKIMA.WA  60-0806 ( Vertaald)

  E-46   046   ...De bomen en het  d ierenlev en: alles wacht op de manif es-
t a t ie  v an de zonen Gods. Wanneer zullen ze - wanneer ze zullen worden
gemanif esteerd op de aarde.  O kom ,  Heere Jezus, is mijn gebed. O,
v oor het geweld ige duizendjarig rijk, wanneer ze zullen worden gemani-
f esteerd. We maken ons er gereed v oor dat deze tijd komt. 
De gemeente moet gereed komen.
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CITAAT 7b:CITAAT 7b:CITAAT 7b:CITAAT 7b:    (Wat hij verstaat onder  een gemanifesteerde zoon van God)
POSITION.IN.CHRIST.title  JEFF.IN  AD.3  60-0522M ( Vertaald)

  159   087        . . .  N u,  a ls  h i j  gewoon maar iets zèlf  doet,  zal het niet
werken. Nee, nee, dat–dat  za l  n iet werken, daar hebben we een hele-
boel v an gehad.  Maar  ik bedoel–ik bedoel manif estaties v an zonen v an
God, wanneer God Zichzelf  manif esteert en Hij hem u i t zendt. En dan
gaat hij heen, en wat hij zegt is de waarheid. Wat hij doet is de waarheid.
-  Wat hij doet ??  Hij manif esteert Christus.  Hoe beoordeelt u hem? Door
de wijze waarop hij bij het Woord blijf t, precies bij het Woord.  Ziet  u ,  dat
is hoe je alle mensen kent: is door de wijze waarop hij bij het Woord blijf t.

BEWERING:               Hij zou leren  dat
reeds  hier  op  aarde      ‘Het  onster-
felijk stadium’ is te bereiken.

 

ONWAAR:    W. Branham leert niets o ver  een   reeds
op aarde het onsterfelijke stadium bereiken.

"Op aarde nu al onsterf elijk worden?" Het moet zijn dat
de schrijv er hier iemand anders dan W. Branham op het

oog heef t.  Ik heb namelijk totaal niets dergelijks in zijn (+1.100)  op ge-
luidsband en computerbes t anden v as t gelegde predikingen kunnen
ontdekken.

                Enige citaten om aan te gev en hoe hij hier wèl ov er dacht:

CITAAT 8 :CITAAT 8 :CITAAT 8 :CITAAT 8 :
SHALOM.title  SIERRA. VISTA .AZ  V-13 N-5  64-0112 ( Vertaald)

Nu, de toekomst, ze is in Zijn hand. H oe weet ik wanneer Hij komt? Wan-
neer  k om t  Hij? Ik weet het niet, maar Hij zal hier zijn. Zo is het. Wanneer
zal Hij zus en zo doen?  
W anneer zal de vloek van de aarde afgaan? Wanneer zullen deze
gezegende weerspiegelingen v an Gods lief de,  v an bomen die hier staan
en het uitstralen, en de bloemen enzo, wan neer zullen ze onsterfelijk
groeien? Ik weet het niet, maar ze zullen het.
...Ik weet niet hoe Hij het zal gaan doen, maar Zijn gesproken Woord zal
worden betuigd wanneer de Zon der  Gerechtigheid zal opgaan met
genezing in Zijn v leugelen. ...Dit sterfelijke z al  onsterfelijkheid aan-
doen. Deze hoge leeftijd zal de jeugd binnenspringen. Amen. 
Wel, hoe zal het zijn? Ik weet het niet, maar het zal er zijn.

RRRR  QQQQ  RRRR
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Nederlandse uitgave van 
Stadsklevs boek (191 blz.)

CITAAT 9:CITAAT 9:CITAAT 9:CITAAT 9:
JUNCTION.OF.TIME.title  JEFF.IN  56-0115 ( Vertaald)

  E-43   043 ... Almacht spreekt. Gods Woord is a lm ac ht ig .  W e gelov en
het. En opgewekt uit de dood tot het lev en. “Hij die Mijn  woorden hoort
en geloof t in Mij, al ware hij gestorv en, toch zal hij lev en. W i e l eeft en
gel o o ft  in Mij zal nimmer sterven.” Almacht... We zijn als Noach, v oort-
bouwend aan de ark.   Het wonder b aar lijke zal op een dag plaats
vinden WANNEER DE OPNAME KOMT en Jezus komt.

CITAAT 10:CITAAT 10:CITAAT 10:CITAAT 10:
THINGS.THAT.ARE.TO.BE.title  RIALTO.CA  V-4 N-6  65-1205 ( Vertaald)

52 037 ...O, wat een geweldig iets. We zijn--we zijn nu in Chris t us Jezus
(Amen), babies, babies  in Christus, kinderen v an God, wachtend op de
volledige bevrijding BIJ HET KOMEN VAN ONZE HEER E JEZUS, de--
om ons te ontv angen tot Zichzel f ,  wanneer het lichaam, dit sterfelijke
onsterfelijkheid zal aandoen.

                      N.B.:  Dit zei hij in een v an zijn laatste predikingen;
 enkele dagen v oor zij heengaan...

BEWERING:         
Zijn  leer zou terug te vinden zijn in:

1 *  ‘ De Woord-geloof-beweging’,
2 *  ‘ De Teken & wonder-beweging’ 

 3 *  ‘ De Hedendaagse profeten-beweging’.

Ad 1*:Ad 1*:Ad 1*:Ad 1*: Elders (in uw boek op blz. 31) staat dat u met
“Woord-Geloof -beweging” bedoelt

:‘De Heilige Geest als te manipu-
leren kracht, ons ten dienste.’

W. Branham handelde nimmer zo; hij wachtte
steeds op Gods aanwijzing en leiding. 

CITAAT 11:CITAAT 11:CITAAT 11:CITAAT 11: 
(Wachten op Gods beslissing -1)
CONFERENCES.title  BLOOMINGTON.IL  61-0410 ( Vertaald)

  E-68   068   ...de moeder reed hierheen en
stond daar, toen...    Die kleine baby  was die
nacht gestorv en, en dit was de v olgende middag.
Dood. De dokter v erklaarde hem dood en alles;
koud en stijf . Legden hem in mi jn armen en ik
bad erv oor. 
De baby  begon te hu i len. .. legde hem terug in de
armen v an zijn moeder. Déze moeder (Mevr.
Stadsklev; Vert.) stond daar en zag dat. Ze
schreef , toen háár kleine baby  ziek werd in Duits-
land, Mev r. St adsklev ,... Kapitein Stadsklev  (hij is
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een v riend v an Billy  Graham) een v an mijn medewerk ers  in de samenk-
omst, schreef  dat boek wat u hier nu krijgt "Een Prof eet bezoekt Af rika..." 

  E-69   069   En dus hij... toen zijn (Stadklev s -; Ver t . )  baby  stierf , zou die
kleine moeder totaal geen rust v inden. Ze telef oneerde v anuit Duitsland,
en  de straa l jager-luchtv erbinding v an de Amerikaanse luchtmacht zou
me ginds naar Duitsland gaan ov erv liegen. Zei: “Deze baby  kan weer
worden opgewekt.” Ik zei: “Laat ik zien wat de Héére zegt. ”  En ik  wachtte,
en ik wachtte.  Twee dagen gingen v oorb i j .   De dokter was erg aardig.
Ze hebben zelf s geen... ze hadden ze daar bij: schreeuwend ov er de
baby , en roepend en tekeer gaand op die manier, en alles – maar  geen
lev en. Ik bleef  wachten.  Op een morgen wekte de Heilige Geest m i j  en
sprak: “Raak dat niet aan, bestraf  dat niet.  Dat is  de H and des Heren.”
En ik stuurde hen bericht  t erug...  Wacht tot je ZO SPREEKT DE HEERE
HEBT, dan weet je waar je aan toe bent.

CITAAT 12:CITAAT 12:CITAAT 12:CITAAT 12:     
 (Wachten op Gods beslissing - 2 )   
JUST.ONCE.MORE.LORD.title  SHREVEPORT.LA  V-17 N-11  63-1201E  ( Vertaald)

  9   006   “...   wat een eer zou dat zi jn geweest v oor God, in Duitsland
en alles.   Als ik het zel f  zou hebben kunnen doen, zou ik het hebben
gedaan.  Maar ten eerste: we moeten niet gaan totdat we weten waar-
v óór we gaan.
... En toen dacht  ik: “Wel, dat zal een grote af gang zijn. Maar het enige
wat ik deed:  ik lette op de Heere, ik deed wat Hij me v ertelde.”
  13  007           En dat is de enige manier dat je die dingen kunt doen, is
eerst t e  horen v an de Heere,    wanneer Hij het zegt.  Als Hij me v an-
av ond zou zeggen om hierheen te gaan en v an d ie  begraaf plaats Presi-
dent Kennedy  op te wekken, dan zou ik  de hele wereld uitnodigen om te
komen, om het gedaan te zien worden, want ik zou het ‘ZO SPREEKT
DE H EER E’ hebben. Ziet u?  Nu, maar hoe kan ik zeggen: “ZO
SPREEKT DE HEERE,” totdat de Heere ‘zo’ heef t gezegd?  Ziet u?...
  15  008   Vele malen worden mensen helemaal opgewonden en gaan
af  op impressies en dat soort dingen, en op wat ze naar hun beste gees -
telijke v ermogens kunnen bedenken.  
Dat is niet altijd waar.  Wacht tot Hij het u zegt en u het weet, dan hebt u
het prec ies .  U  hoef t er niet naar te gissen. Hij heef t het u al v erteld; het is
ZO SPREEKT DE HEERE.  Dan heef t Hij het je  v erteld, en dan kun je
gaan zeggen wat Hij ze i .  Tot  dan, kun je gaan, en alles doen wat je kunt,
doen wat je zelf  kunt  doen,  maar je kunt niet zeker zijn totdat God het zo
heef t gezegd. Dan ben je positief  zeker.”

Conclusie: Hij manipuleerde niet de Heilige Geest, hij liet zich door
de Heilige Geest ‘manipuleren’.

Ad 2*: Branhams optreden werd (net als de bediening v an J ezus
Christus) geaccepteerd en toegejuic ht  waar het de “Teke-
nen en Wonderen” betrof . 

De tekenen waren niet de Boods chap; zij bev estigden de Boodschap.     
            Een man als Dr. Lamsa herkende dit...  (Zie CITAAT nr. 23 - blz. 19)
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Op de tekenen en wonderen was n ie t s  aan te merken en dat trok v eel
‘teken-zoekers’. (Zie CITAAT nr.16 - blz. 12)
Hij werd echter af gewezen zodra hij zijn  boods chap ging prediken, al
was die steeds ‘Sola Scriptura’: Alleen de Schrif t!  

Af gewezen werd hij, omdat hij niet schroomde het Woord te prediken.  
H et  is  niet zo, zoals u suggereert in uw boek (blz. 51) dat hij zijn onderwij-
zing (ov er bijv oorbeeld de Godheid en het Slangenzaad) bagatelliseerde
om toegang te krijgen tot de Drie-eenheid be l i jdende kerken.  Hij was
geenszins bang om zijn leer  in het openbaar te laten toetsen.

Hij BAGATELLISEERDE NIET zijn leer, MAAR DAAGDE UIT om deze
te weerleggen. (Dit wordt dacht ik duidelijk geïllustreerd door  CITAAT 22)

Wat ú omschrijft als ‘De leer van Branham’ (d e g enoemde Spade
Regen-doctrine) werd  helemaal niet door W.Branham geleerd.
Daarom is het in el k g eval op z’n minst misleidend om William
Branham onbijbelse  toestand en  i n  de schoenen te schuiven die
(naar ik van u beg r i j p )   in de drie bovengenoemde  richtingen voor
zouden komen.

Ad. 3*: Uitgebreid weerlegd in pt. 29 t/m 44. (Op blz. 41 t/m  57.)

    Onder het misleidende hoof dje: ‘Will iam  Branham, de v ader v an de
late-regen-beweging’, v ermeldt u v erder een hele reeks  halv e- of  on-
waarheden . 

(Hierna v ermeld onder Pt. 6  t/m 28) 

BEWERING:     Branham was ‘de
voorganger van een Baptisten-ge-
meente’.
 

William Bran h am was niet ‘de voorganger van een
B aptistengemeente’.  Wel diende hij, kort na zijn bek e-
ring, deze kerk  als oudste en ev angelist en werd daar-
om v aak als Baptist beschouwd.

CITAAT 13a: CITAAT 13a: CITAAT 13a: CITAAT 13a: ( Vertaald)

...”Rond kerstmis v an het  jaar  1932, stelde Dr. Roy  Dav is William Marrion
Branham aan als prediker v an het Ev angelie v an Jezus  Christus, naar de
wetten en inzettingen v an de Missionary  Baptist Church.
Wi l l iam  Branham predikte een kleine drie maanden in de Missionary  Bap-
tist Church, totdat hij en Dr. Dav is een conf l ic t  kregen ov er het aanstellen
v an v rouwen als predikers in de plaatselijke gemeente.  Aangezien geen
v an beiden v an standpunt wilde v eranderen,  k wamen ze ov ereen dat Bill
(William Branham) zijn eigen weg zou gaan en zijn eigen werk  v oor  de
Here zou beginnen.
Hij stelde simpele gehoorzaam heid aan het Woord v an God (in 1 Kor.
14: 34 en 1 Tim.  2:12-15 )  hoger dan de destijdse opv atting erov er  v an
het toenmalige kerkbestuur.    Velen die onder zijn predik ing tot bekering
waren gekomen, v roegen hem om hun v oorganger te willen worden v an
een onaf hankelijk e C hr isten-gemeente. In september 1933 werd met
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v ereende krachten een kerkje gebouwd.”  
     (Naar: Owen Jorgensen,  ‘Supernatural: 

  The life of William Branham ‘ - Book 1, p. 86 &  Book 2,  p. 109/110.)

BEWERING:  Hij beschouwde  zich
als de voorbode van de tweede
komst  van Christus.

Je zou ev engoed kunnen zeggen: “Johan n es de
Doper BESCHOUWDE ZICHZELF als de  voorbode van
de eerste komst van Christus,”  ware het niet 
      - zoals ook het gev al was bij W. Branham - 

dat zijn bediening hem door een Engel was aangekon-
                     digd en in de Schrift aangewezen.

Het is niet zo dat W.Branham zichzelf beschouw-de a ls  de v oorbode v an
de tweede k omst v an Christus. Net als die v an
Johannes , werd ook zíjn bediening  hem door
een Engel aangekondigd en ges i t ueerd in de
Schrif t. Di t geschiedde reeds in 1933, tijdens een
doopdienst in de Ohio.
(Verteld in ‘My  Lif estory ’, 19 april 1959, Los Angeles) 
Hij zelf  liep er eers t  v an weg. Niet v reemd, ook
Mozes deed dit aanv ankelijk.  Later werd zijn be-
diening bev estigd door een Engel des Heren die
tot hem kwam op 7 mei 1946.                              
         
Documentatie:
  - ‘William Branham, a man sent f rom God’; door Gor-
don Lindsay  - page 76-80. 
  - ‘How the Angel came to me and His Commission’-
17-01-1955, Chicago Ill. USA.

BEWERING:  Hij kon  (1) ‘Door vi-
braties in zijn linkerarm  ziekten
ontdekken’, en hij had tevens   

    (2)     ‘het vermogen om hartsge-
                                               heimen van mensen  te kennen’.

Ad 1: W. Branham had geen v ibraties in zijn
linker-ARM, maar in zijn link e rHAND.  (‘Zoals  Mo-
zes’ , had de engel hem voorze gd.  Ook Mozes had
het teken aan zijn hand en niet aan zijn arm... )

CITAAT 14: CITAAT 14: CITAAT 14: CITAAT 14: SIR.WE.WOULD.SEE.JESUS, BINGHAMTON.NY  54-1205 ( Vertaald)

  E-35   035    Kom, dame. U bent een vreemde voor mij is het niet? In
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de opdracht van de Heere Jezu s,  to en Hij het mij die avond vertelde
bij de molen, Zijn Engel, zei Hij: “Aan M o ze s werden twee tekenen
gegeven.”  En Mozes: met het teken van zijn hand dee d  h i j  h e t  ene
teken, en met een staf deed hij nog een teken. Klopt dat?
Nu, een van d e  m i jne was, om de mensen bij de hand te nemen; de
geheimen van hun harten te  ke n nen. (Dan v ertelt W. Branham haar
enige zaken uit haar lev en, en zegt wat ze thuis had gebeden.;Vert.)
Is dat niet waar?  Wie kent uw gebed dan God alleen?
Ik wil dat u uw hand hier op mijn hand legt , en oplet welke uitwerking
het heeft op mijn hand.  Nu, kijk ernaar hoe hij opzwelt. Ziet u hoe die
kleine wit te  d i n gen daar ov er mijn hand bewegen?...Net als vibra-
ties..      Dat toont dat er een vijand in u is, die tumor heet.
  E-39   039     
 (Na het gebed  zijn de zwellingen en de witte ‘dingen’ verdwenen.)
 ...  Nu, met uw hoofden gebogen, de dame kijkt n a a r mijn hand, die
h e e f t  z ich niet bewogen, maar, dame, mijn hand is weer terug nor-
maal geworden, is het niet? ...   Is dat niet juist, dame?  Als het zo is,
steek dan uw h a n d  op. (De dame zegt:”De witte plekken zijn allemaal
verdwenen. Het ziet er opgezet uit.”) Het..   Vertel het de mensen hier.

(De dame zegt: “De witte plekken zijn allemaal
  verdwenen, maar, het l i jkt...”) 

Het zag er opgezet uit, het is nu verdwenen. Nu, ze is normaal  n u .
Ziet u? ...Het is v an u w e ggegaan.  God zegene u. Ga uw weg met
vreugde.

Moge u beseffen, vanavond,  m e n sen, dat u in Zijn Goddelijke Tegen-
woordigheid staat, de majesteit van d e  Ko n i n g des Hemels, de Heere
Jezus Christus. 
En het is niet uw broeder, het is Zijn Tegenwoordigheid.

 Ad 2:  Nooit beweerde hij dat hij dat vermo-
gen had.
Hij ontdekte niet zozeer ziekten:de Heere open-
b aarde door een (ook voor anderen herken-

baar) teken:   de aard van de ziekte. Ook bij Mozes was het
teken voor   allen herkenbaar: Melaatsheid. -  De réden dat hij
dit ‘KON’, en dit ‘VERMOGEN  HAD’, vertelde hij dikwijls, zoals
in onderstaande fragmenten uit een bandopname.

CITAAT 15:CITAAT 15:CITAAT 15:CITAAT 15:    (Een fragment uit een voorbede-dienst.)
HOUR.IS.COME.title  PHOENIX.AZ  51-0415E ( Vertaald)

  E-35   035 ...Als de Geest v an God, Die t o t  m i j kwam die av ond en zei
dat ik in deze wereld werd geboren om te bidden v oor zieke mensen (Ziet
u?), dat ik zou gaan bidden v oor zieke mensen ov er de hele wereld... 
(Ik maak een v an de... een rondreis die praktisch de wereld zal om v atten
nu.)...
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De Bijbel zei: “Indien zij de handen op de zieken leggen, zullen ze herstel-
len.” Jezus zond Zijn Woord, en Hij genas de zieken op v ele wijzen. 
# Toen, toen ik  het betwijf elde, v ertelde Hij mij... (dat ze het niet zouden

gelov en), zei Hij: “Er  z u l l en twee tekenen worden gegeven, zoals de
profeet Mozes twee tekenen werden gegeven.”

Nu, dat was geen gemakkelijke zaak v oor mij om uit te spreken, om dat het
werd... Ik moest die Engel  op Z i jn  W oord nemen. En ik nam Hem op Zijn
Woord. En Hij bev estigt hetzelf de. 

 E-38   038    ....Onze Hemelse Vader ,  we hebben U lief  v anav ond, dier-
bare Jezus. We houden zov eel v an U.  U hebt ons eerst  l ie f gehad en gaf
Uzelf  v oor ons. En nu, v anav ond, is het gekochte v an Uw Bloed hier v oor
mij: v ele arme, zieke, v erwrongen mensen.  En ik weet, Heer, dat als U niet
helpt, dat v elen v an hen hier ov er een paar dagen n iet meer zullen zijn...
Heer ik probeer hen te vertellen d at  h et Uw Woord is, niet het mijne.
Geef ,  Vader, v anav ond, dat geweldige dingen mogen worden volvoerd,
tot eer van Uw Zoon, Christus Jezus. Want we v ragen het in Zijn Naam.
Amen.  

  E-48   048   U bent zich erv an bewust dat er hier iets is, is het niet? U
bent zich erv an bewust. Het is de Geest  van de Heere. Geloof t u het?
Ja, mev rouw. Ik zie het nu weer terug komen.

O ja, u–u hebt iets... H et  is  in  uw...  Nee, het–het is uw maag, is het
niet, die–u hebt maagklachten?   K lopt dat niet? Ja, mev rouw. Ik–ik zie
dat het... voedsel en st of f en d ie  u niet goed kunt verteren.  Is dat niet
juist? Het is ie t s  a ls...?...  dat heef t v eroorzaakt dat u zoiets als maag-
krampen krijgt, 'oprispingen, zuur, en uw tanden worden gevoelig; veroor-
zaken dat u aanhoudend hoofdpijnen en zo heeft. Klopt dat niet? Dat is
waar. Is dat waar, zuster? Dat was ik niet die sprak nu. Dat was Iemand
anders die sprak.
Dat is de Engel des Heren.

Geloof t u mij als Zijn prof eet?    Zou u m i j  wi llen gehoorzamen als Zijn
prof eet? Gaat u heen en eet wat u maar wilt, uw maagkwaal zal in orde
gaan zijn. U bent nu genezen, zuster.

 -  Een profeet spreekt niet uit zichzelf...    

CITAAT 16:CITAAT 16:CITAAT 16:CITAAT 16:

EEN OOGGETUIGE-VERSLAG. Vertaald uit‘NEW WINE’-MAGAZINE - Dec. ‘78.

VRAAG: Zou u kort Branhams  bedien ing en enige hoogtepunten
daarv an kunnen beschrijv en? 

ANTWOORD:
 Wel, Branham had enorm ‘het wo o rd  va n  kennis’.    Voordat hij voor
iemand bad, was hij gewoon nauwkeurige deta ils te geven betreffende
de ziekten van de persoon , en evenzo details van hun levens - de stad
waar ze woonden, activiteiten, handelingen - zelfs ver terug in hun
kinderjaren. Branham maakte nooit een fout in het woord de r k en-
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Rev. W.J. Ern  Baxter

nis in al de jaren dat ik bij hem was. 
Dat beslaat, in mijn geval, duizenden v oorv allen. 

B ranhams gebruik van ‘het woord van kennis’ begon in werkel i j kh e i d
als ee n  fe n o m e en in zijn hand. Hij was gewoon de hand van de per-
so on te nemen in de zijne. Onmiddelli jk zou er d a n
onder a a n  zi jn duim, in het dikke gedeelte van zijn
hand, een specif ieke manifestatie verschijnen over-
eenkomstig de ziekte of nood. 
Omdat ik het wonderbaarli jke verschijnsel zo dikwijls
zag, begon ik te begrijpen wat deze waren, en was ik
i n staat ze te lezen. Tuberculose was een lichte roze
gloed. 

Kanker was een boosaardig rode verschijning, wa ar-
in de b al van zijn duim gewoon leek te bewegen als
een golf.

VRAAG: Was het werkeli jk zichtbaar?

ANTWOORD:  Ja, je kon het zien. Toen maakte dit plaats voor h e t
rechtstreeks gesproken woord, waardoor hij nauwkeurige deta i l s gaf
betreffende de persoon. 
Hij  miste nooit, en dit maakte een geweldige indruk.

( Uit een interv iew met de Canadese predikant Rev . W.J. Ern Baxter.)

RRRR  QQQQ  RRRR
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BEWERING:        Er was slechts één
probleem  met William Branhams
genezingsbediening:  zijn leer...    

Hieruit zou de -gerechtvaardigde- co n cl usie kunnen worden getrokken
dat er geen problemen waren met de genezingsbediening ze l f , alleen
met zijn onderwijzing.  

- 1   Een hele ri j leringen die door u worden genoemd
als door Branham onderwezen,   (Onder N AVRAGEN,
de nrs. 1, 2 ,  3 , 4, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 29, 31,
32, 34 en 44 ) wáren of helemaal zijn leringen niet,
of ze worden door u in ee n v erkeerd daglicht

   gesteld.

- 2- 2- 2- 2  Men mag het niet eens zijn met zijn leer. Maar wat als het  wèl
een leer is met geza g,  Woord-verkondiging met ‘Gods be-
vestigende medewerki ng’?  Enige malen werden doden opge-
wekt...
Gods Woord zegt:

 ‘...zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Heere  medewerkte
door de tekenen die erop volgden.’ (Marcus 16 :20)
en  ‘Niemand kan die tekenen doen, tenzij God met hem is...’ (Joh. 3: 2)

RRRR  QQQQ  RRRR

Rev. T.L. Osborn zegt 
 -wat dat betreft-

over Branhams leer:
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CITAAT 17:CITAAT 17:CITAAT 17:CITAAT 17: ( Vertaald)

Rev. T.L. Osborn

      “...Dit is een afsluitende generatie.  
      Er moest iets gaan gebeuren.    

   Het kon niet gaan zoals vorige gene-
raties voorbij gingen. 
Zij moeten opnieuw weten wie God is. 

   En Hi j kwam naar beneden en zond
een kleine man, een profeet...

    ...Iedere keer dat dit teken aan
zijn hand  ve rscheen, stond hij daar en
vertelde waar ziekte vandaan kwam. 
Dat schokte mij, wan t  i k had er nooit
over nagedacht waar ziekte eigenlijk
vandaan kwam. Het is 
er toch gewoon? 
   Het is er toch alti jd geweest...?
    ...Hij sprak niet zoals de Schriftgeleerden en de Farizeeën. 
Hij sprak als iemand die autoriteit bezat. Hij meende wat hij zei... 
    ...Hij had de duivel geboden wat te doen, en verwachtte resul-
taten!  Hij wist dat hij hem de baas was, en het was duideli jk 
zichtbaar dat de duivel moest gehoorzamen...
    ...Will iam Branham verscheen op onze weg als de profeet 
van God en liet ons in de 20e eeuw precies dezelfde dingen 
zien die ons getoond zijn in de Evangeliën.  
God heeft Zijn volk bezocht...”

                                        (T.L. Osborn; 26 januari 1966, Phoenix Az. U.S.A.)

CITAAT 18:CITAAT 18:CITAAT 18:CITAAT 18:             (Waar ziekte vandaan kwam)
JEHOVAH.JIREH.PT.1.title  GRASS.VALLEY.CA  JJ 37-72  62-0705 ( Vertaald)

  23   013   ...En als een mens zègt dat hij God gelooft, en één Woord
van deze Bi j b e l  loochent of het op welke wijze ook verandert, wel, het
moet wel verkeerd zitten.
  24   014     U zegt: “Over deze kleine  d i n g e tjes maakt het helemaal
niets uit.”  Dat doet het zeker wel. Eén woordje is wat ons al deze moei-
te heeft bezorgd: niet om  h e t  niet te gelóven, maar het alleen te
mispláátsen.

Eva liet Satan slechts toe om (iets) we g  te  l a ten, haar gewoon een
reden geve n d .  . .. En het veroorzaakte elk sterfgeval, elke ziekte, elke
zorg, elk harteleed. En hoe zu l l e n we er weer terug in komen?   ...hoe
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zullen we terug gaan  m e t  wa t  ook maar minder dan elk volmaakt
Woord op de wijze dat het geschreven staat?

    - Even verder over ‘zijn leer’:

9.1 DE SLANGENZAAD DOCTRINE 
(U schrijft dat die inhield: ‘de zondeval was het gevolg van de seksue l e
relatie die Eva met Lucifer begon.’)

Maar:Maar:Maar:Maar:           NERGENS spreek t W.  B ranham          NERGENS spreek t W.  B ranham          NERGENS spreek t W.  B ranham          NERGENS spreek t W.  B ranham
over een sek suele re latie  van Eva met Luc if er.  o ver een sek suele re latie  van Eva met Luc if er.  o ver een sek suele re latie  van Eva met Luc if er.  o ver een sek suele re latie  van Eva met Luc if er.  

De Bijbel l e ert ons duideli jk over het bestaan van ‘het
Zaad van de slang’, maar door te zeggen: “Branham

leerde dat Eva een relati e  h a d  met  Lucifer”, suggereert u  (voor ieder
die u w g e tu igenis leest):   deze man had een ONBIJBELSE VALSE
LEER...
W. Branham onderwees zéker over het ‘Za a d  van de Slang’, maar niet
zoals u het voorstelt: ‘een relatie tussen Eva en Lucifer’. 

CITAAT 19:CITAAT 19:CITAAT 19:CITAAT 19:
Ge n e sis 3: 14-15.   (DE DOCTRINE VAN HET SLANGENZAAD vol-
gens de Bijbel:) 
14 Toen zeide de  HEERE God tot de slang: Dewijl gij dit gedaan hebt,
zo zijt gij vervloekt boven  a l  h e t  vee, en boven al het gedierte des
velds!  Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws
levens.
15   En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en
tussen UW ZAAD (Slangenzaad; Ed. ) en HAAR ZAAD; datzelve zal u
den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

‘Uw zaad  e n  h a a r Zaad’ toont zich in wezen door de hele heilsge-
schiedenis: de stri jd tussen de Waarheid en dat wat de Waarheid
tegenstaat.    Een stri jd die eens resulteerde in het vermoo rd e n  van
’haar Zaad’ door middel van valse getuigenissen van ‘zijn zaad’...

- Laat ik nog enige uitspraken van W. B ra nham voor u zoeken, om u
iets méér te tonen over de Bijbelse  grondslag van  d e ze  o n d erwij-
zing.

CITAAT 20:CITAAT 20:CITAAT 20:CITAAT 20: 
JOSEPH.MEETING.HIS.BRETHREN.title  JEFF.IN  56-1230         ( Vertaald)   
     E-39   039   ...En de mensen proberen om deze ontbrekende scha-
kel te vinden.  Ik zal het u vertellen door openbarin g ,  indien–indien u
het wilt aanvaarden:   die ontbrekende persoon tu sse n  d i e r en mens,
is de slang, vóórdat hem zijn benen werden afgenomen.  De Bijbel zei,
dat hij de listigste was van al de dieren (geen reptiel) des velds.
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Hij  was degene die de vrouw verleidde in zijn schoonheid. En zij werd
zwanger, en nu, door dat te doen, en ziende dat zonde op komst was,
legde God zo’n vloek op hem, tot de wetenschap noo i t  e n i g  verband
zal vinden tussen deze slang zoals wij haar vandaag kennen, en het
mensdom.
...De slang, het  b ra ch t hem ver weg van de listigste, de geweldig-
ste, de allermooiste, de meest op een mens lijkende.

En toen, vanwege dit kwaad dat hij Eva had aangedaan,  ve rn e d erde
Hij hem tot een reptiel om op zijn buik te gaan, al de  d agen van zijn
leven, en stof zou hem tot spijze zijn.

 (De slang was volgens deze openbaring geen ‘lange geschubde pro-
  feet’,  zoals u haar uittekent.)

CITAAT 21:CITAAT 21:CITAAT 21:CITAAT 21: 
104-2 EPHESIAN.CHURCH.AGE  -  CHURCH.AGE.BOOK.CPT.3 ( Vertaald)

En zo werden d i e twee zonen geboren.  Zonen, die de vaders zouden
zijn van het menselijk ras dat nu echter verontreinigd was. En wat zegt
het geslachtsregister over h e n ?   Lees wat in Judas 14 staat opgete-
kend: “En van deze n  h eeft ook Henoch, de zevende van Adam,
geprofeteerd...”
Ge n e si s 5 is het hoofdstuk van de afstamming van Henoch. Het geef t
de genealogie als volgt weer: 
1. Adam, 2.  Se th ,  3 .  Enos, 4. Kenan, 5. Mahalal-el, 6. Jered, 7. He-
noch.

Merk op, dat Kaïn niet wordt genoemd. De li jn van Adam gaat via Seth.
Als Kaïn h e t  kind van Adam was, zou de wet van het geboorterecht
Kaïn het recht op de afstammingsli jn hebben gegeven. 
Ook moet  e r zo rg vuldig op worden gelet, dat er in Genesis 5:3 staat:
“En  Adam leefde honderd en dertig jaren, e n  g e wo n  een zoon naar
zijn geli jkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
Nergens staat dat Kaïn naar Adams gelijkenis was, toch  zo u  h ij het
hebben moeten zijn als hij zijn zoon was, want de wet der voortplanting
zegt nadrukkelijk dat alles voortbrengt naar zijn aard. 
Ook moeten we aandacht schenken aan het feit, da t  i n beide ge-
slachtsregisters, in Genesis en Lucas, Kaïn ontbreekt. 
A l s Kaïn de zoon van Adam was, dan zou er ergens van hem gezegd
zij n :  “Kaïn, die de zoon was van Adam, die de zoon was van God.”
Het staat er niet, want HET KAN ER NIET STAAN.

105-1     Natuurli jk, geleerden hebben al lange ti jd twee afstammings-
li jnen uitgezet; een ervan was de goddelijke li jn, gevonden in Seth en
de andere de goddeloze li jn zoals gesticht door Kaïn.
En het is vreemd, maar waar: deze zelfde geleerden hebben ons nooit
verteld hoe het was dat Kaïn de so o rt  persoon was die hij was, terwijl
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Abel en Seth van de gee ste l i j ke, goddelijke li jn waren. ...  Kaïn komt
vo ort als boos, zoals geen mens ooit beschreven werd, want hij  we -
derstaat gewelddadig God en het Woord.
105-2    Nu, laat dit bekend zijn: de Schrift speelt niet met woorden.Wat
er daar ook vermeld staat, is om gezien te worden voor de gezalfde
ogen.  Het staat er met een doel .  In dat Woord staat: Genesis 3:20,
“En Adam noe m de de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder
was van alle levenden.”  
Maar geen Schrif tg e d eelte zegt ooit dat Adam de váder is van alle
levenden. Als deze nevenbetekenis er niet is, die gegeven kan worden
aan Genesis 3:20, waarom zou het worden gen o e m d  d a t  Eva de
moeder van allen is, en er geen wo o rd  g e ze gd zou worden over
Adam? 
Het feit is, dat  h o e we l  Eva de moeder was van alle levenden, dat
Adam niet de vader was van alle levenden.
 
9. 29. 29. 29. 2 ZIJN LEER:   DAAGT PREDIKER-CONVENTIE UIT

OM HAAR TE WEERLEGGEN
(Tijdens zijn leven waagde geen van de theologen het, in een con-
ventie, om naast Will iam Branham te komen staan om zijn onderwij-
zing aan te vallen. Nu, vier decennia na zijn dood, l i jkt men zich vrij
te voelen om hem op papier [ongefundeerd] aan te klagen...) 

CITAAT 22:CITAAT 22:CITAAT 22:CITAAT 22: 
IS.YOUR.LIFE.WORTHY.title  JEFF.IN  V-5 N-5  63-0630E ( Vertaald)

  231   110 ...Groot-Chicago, toen die driehonderd predikers daar
zaten*, en ze ...   De Heere ve rte lde me die avond wat ze zouden
gaan doen. 
Ze hadden een val voor me opgezet. Ik... ga daar naar toe. En ik ging
en vertelde broeder Carlson; ik zei: “U zult dat hotel niet kri jgen. U zult
het moeten verzetten naar een ander gebouw, en het zal een g ro e n e
zaal zijn. En ze hebben een val voor me gezet, is het niet b ro eder
Carlson?” Hij boog zijn hoofd.
Hij zat daar in mijn kantoor een paar dagen geleden, opdat ik naar de
Chicago-bijeenkomst zou komen.  Zei: “Ik zal dat noo i t  vergeten,
broeder Branham”.
En ik zei: “Ze hebben een val voor me gezet.    
Waarom, broeder Carlson?
Ben je bang o m  me te vertellen waaróm? U en Tommy Hicks?”  Ze
bogen hun hoofd. Ik zei: “Tom m y, waarom spreek jíj niet?” Zei: “Ik zou
het niet kunnen.”
Ik zei: “Ik dacht dat je zei dat je me een dienst zou willen bewijzen.”  Ik
zei: “Gistera vo n d  vertelde de Heere mij: ‘Je zult er vandaag
heengaan, en je zu l t  o ntdekken dat je dat gebouw niet zult gaan krij-
gen. Jull ie zullen naar een ander g e bouw gaan.  Dr. Mead zal aan
deze kant zitten, die kleurling man en zijn vrouw die zingt, zullen h i er
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rechts zitten, enzovo o rt ,  wa a r ze allen zouden zitten.’  Ik zei: “Er zou
dáár een boeddha-priester zitten.”  En ik zei: “Nu, ontdek het.” 
Ze hadden iets tegen mij, omdat ik ‘de waterdoop in d e  Na a m van
onze Heere Jezus Christus’ predik. Ze hadden iets tegen m ij, omdat ik
‘het zaad van de slang’ predik, en tegen ‘het bewijs’, dat elke mens die
in tongen sp re e kt  d e Heilige Geest heeft, en dergeli jke. Ik zei: “Kom
erheen en let op God.” 
  234   111 ... Twee uren daarna of wa t  l a n g e r,  e rgens die middag,
belden ze br. Carlson op en hij zei: (de man die hen dat had laten
h e b b e n ) –en hadden er een voorschot op betaald – zei: “We moeten
annuleren, want de manager zei dat hij haar al had toegezegd aan
een–een muziekkorps voor die avond–of die ochtend”.
En ze konden haar niet kri jgen. Dus g i n g e n  we naar de ‘Town and
Country’. En die morgen toen we daar binnenkwa m en en daar binnen
stonden en ik...  En br. Carlson zei: “Het ene ding is, dat jull ie broeders
het oneens zouden mogen zijn met br. Branham,” maar zei: “hij is niet
bevreesd om te zeggen wat hij gelooft.” Hij zei: “Hij verte l d e  m i j  d a t
deze  dingen precies zo zouden gebeuren als ze zijn gebeurd.” Hij zei:
“Nu, hier is hij. Laat hem voor zichzelf spreken.”

  236   112   Ik nam gewoon het Schriftge d e e lte: “Ik was het hemelse
visioen niet ongehoorzaam”, zoals Paulus zei. Ik zei :  “U hebt het op
me tegen vanwege de waterdoop in de Naam  va n  d e  Heere Jezus
Christus. Meer dan dri e h onderd van u stelden zich voor als Doctor
Zus-en-zo  e n  Do ctor Zus-en-zo.” Ik zei: “Ik heb zelfs geen
middelbare-school opleiding, maar ik da a g w ie dan ook hier uit, om
uw Bijbel mee te nemen e n hier naast mij  te komen staan, en
één v an de woorde n die zijn gesproken te ontkennen.”  - U hebt
het hier op band als u het wilt horen. Dat waren d e  ru st igste toehoor-
ders die u ooit hebt gehoord. - Ik zei: “Wat i s e r aan de hand?”   ( - Is
er hier wie dan ook vanavond, die in de ochtendsam enkomst was?
Laten we het zien, d o or uw handen op te steken. Jaah, kijk–wel zeker,
ki j k,  o ve ra l  in het rond.)  Ik zei: “Dan, als u er niet achter kunt staan,
val me dan niet meer van achteren aan.”  Zo is het.  Veel gehuil als ze
om d e  h o e k zi j n , maar de zaak recht onder ogen zien is wat anders.
Zo is het. Het is...

  237   113     Die mannen gingen naar buiten. Tommy Hicks zei: “Ik
wil driehonderd v an die banden om naar elke dr ie -e enheids-
prediker te sturen die ik ken.” 
Die mannen schudden mij de hand en zeiden: “We komen  n a a r de
Tabernakel en wo rd e n  o p nieuw gedoopt.”      Waar zijn ze?  Veront-
schuldigingen.  “Ik kan het niet doen; mijn denominatie wil het me niet
toestaa n . ”  “Ik heb een vrouw getrouwd.” “Ik heb een ossen-juk
gekocht—of een juk ossen, beter g e ze g d . ”  “Ik–ik  heb een stuk grond
gekocht. Ik moet er naar gaan kijke n . ”  Ziet u? Enige van die dingen,
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zoals...  Verontschuldigen, klopt dat? Is dat ‘leven waardig het Evan-
gelie’? Als het Evangelie juist  i s,  l aten we dan alles uit-verkopen wat
we hebben en ervoor leven; een Christen zijn. Ja zeker.  Amen.
   **** (De prediking tot deze conventie: ‘GODHEAD EXPLAINED’, werd gehouden
        op 25 april 1961 te Chicago Illinois. U.S.A.)

BEWERING: Hij ontkende de drie-
eenheidsleer als zijnde van de
duivel.

Hij?  - In wezen kent de Bíjbel Zèlf de term       
 ‘Drie-eenheid’ helemaal niet. 

                  Maar dat even dáár gelaten. 
Laten we ons als Ch ri stenen niet laten uitspelen te-
gen elkaar, doo r te  redetwisten over het grote Gehei-

menis van de Godheid. Laten  we niet proberen om Hem voor ons
menselijk verstand begrijpeli jker te maken. 
Dan delen we Hem op in drie ‘begrijpeli j ke’ Personen. En het Chris-
tendom is dan in wezen geen monotheïstische godsdienst meer...
Als God Zij n volk duideli jk maakt dat Hij Eén Énig God is ( “Hoor, Isra-
el! De HEERE, onze God, is een enig HEERE - Deut. 6:4),  wat is dan
de achtergrond va n  h et invoeren van een Drie-eenheid,  het invoeren
van drie personen in de Godheid? 
De zaak werd omgedraaid: 
- De Bijbelse ÉÉN GOD-l e er  werd Sabellianisme genoemd. (Naar de
man die haar verdedigde), - en de buiten-bijbelse leer van d e  ‘Drie
Personen Eenhei d ’ (goed beschouwd dus polytheïsme),  werd ‘de
Waarheid’ genoemd... 

Het crite rium was niet de theo-cratie, maar de demo-cratie: de meeste
stemmen golden. De meerderh e id was voor de nieuwe leer, dus was
dàt de Waarh e i d ,  e n  de oude opvatting werd ketterij.... Jezus, de
Waarheid Zelf, zei: “Wie Mij ziet, heeft de Vader gezien.” (Joh. 14: 7-10)
Ze zeiden: ”Hij maakt Zichzelf God”. De meeste stemmen golden: Hij
wa s schuldig aan het overtreden van de wet... en met meerd e rh e i d
van stemmen werd besloten dat Hij moest worden gedood.... 
Zal er weer een ti jd komen d a t wanneer Christenen die Bijbelse Waar-
heid beli jden:   “Hoor, Israël! De HEERE,  onze God, is één énig HEE-
RE”, door de meerderheid van hun broeders voor de re ch tbank (of
voor ‘h e t  p u b l iek’) worden gezet, om vervolgens veroordeeld te wor-
den??? 

(Mag ik stellen dat de mening van de meerderheid grotendeels
 wordt gevormd door de hen aanbevolen literatuur...?)

  Leest u eens het volgende getuigenis van Dr. George M. Lamsa...
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De LAMSA-Bijbel

 
CITAAT 23:CITAAT 23:CITAAT 23:CITAAT 23:       - Ontmoeting met de auteur 
                                  van de Lamsa-Bijbel -
’GA EN VERTEL’.  JEFF.IN EASTER.MESSAGE.BOOK  60-0417M    (Vertaald)
108   046      Een paar dagen geleden, sprekend tot de grote Dr. Lamsa,
die de Bi jbel v ertaalde uit het Aramees in het Engels. ...  En ik zag dat
kleine teken, Gods teken daarop: met drie kleine stippen erin.  
Ik zei: “Dr. Lamsa, wat is dat?” 
Hij zei: “Het is God, met drie eigenschappen.”  
En ik zei: “Bedoelt u:  God die leef t in drie bedieningen,  zoals Vader,
Zoon en Heilige Geest?”  
Hij stond op en k eek me aan, tranen kwamen in de ogen v an die Jood;
hij zei: “Geloof t u dat, broeder Branham? Ik zei: “Met mijn hele hart . ”     Hij
sloeg zijn armen om  me heen en zei: “Ik v roeg me af , toen ik die geweldi-
ge dingen zag v oortkomen, en de t ek enen die u deed...” Zei: “Ze v ertel-
den mij dat u een prof eet was. Ik  ge loof de het tot nu toe niet. Nu weet ik
dat u het bent.”  

Hij zei: “D at  is het. Dat is de boodschap. Dat is
de zaak die het Koninkrijk v an God zal schud-
den.” Ja. 
Hij zei: “Op een dag zul je er voor  ster ven,
jongen.”  Zei: “Je zult je getuigenis  bezege-
len, jongen.”   Zei :  “J e zult je getuigenis pre-
cies daarmee bezegelen”.
112  047    Een v an de grootste mannen die
we hebben, wanneer Eisenhower en grote
mannen v an de wereld, Holly wood, allerlei
soorten f ilmsterren hem bellen,  maar hing hier-
zo rond in de samenkomst. Hij zei: “Het heef t
me een goede dertig jaar gekost om deze v er-
taling te krijgen, niet uit het Vaticaans  Gr ieks,
maar v anuit het Aramees, daar rechtstreeks
uit v andaan, uit het Aramees in het–het
Engels.”  En hij zei:  “ I k  heb al die tijd be-
s t eed,” hij zei: “Ik ben nu de plaats binnen
gelopen waar ik de God van de Bijbel  vaar-
dig zie.” 

Hij zei: “Weet u, broeder Branham, we kunnen tekenen en wonderen
zien ,  maar  wij letten erop welke stèm het teken heeft. Wij Joden, wij
zien een teken, maar we letten op de stèm van het teken.”
113 048  Oh, halleluja, de stem v an het teken...      
God zei tegen Mozes:
 “Als ze niet zullen horen naar de s t em,  de s t em van het eerste teken,
dan zullen ze horen naar de stem van het  tweede teken.” Niet zozeer het
teken, maar de stem die erbij ging.
Ziet u,  d ie  jood,  hij wist waar hij ov er sprak.  Hij zei: “Ik heb onderschei-
dingen gezien; ik heb tekenen gezien, wonderen, de blinden die ge-
zond werd en  g emaakt, en allerlei soorten verschillende tekenen,
maar ik heb het me afgevraagd.  Maar nu ik  zie dat de stem er achter
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God niet in drie stukken zal snijden, en  z eg t  dat Hij is: Eén God de
Vader, en vervolgens God de Zoon... ”  H i j  zei: “God is God: drie eigen-
schappen van Go d ,  d r i e  bedieningen van God.”  Zei: “Dat bev estigt
het.”
  

(De om s lag v an de ‘Lamsa Bible’ v ermeldt:  ‘Dr. George M. Lamsa, B.A.,
F.R.S.A.‘ ...zijn ver t a l ing uit het Aramees en commentaren op de Schriften heb-
ben geweldig de belangstelling getrokken, zowel in Amerika als in Europa...)

HOE Z IET BRANHAM DE GODHEID DAN? HOE Z IET BRANHAM DE GODHEID DAN? HOE Z IET BRANHAM DE GODHEID DAN? HOE Z IET BRANHAM DE GODHEID DAN? 
Ik zal proberen om het uit  een veelheid aan citaten samen te vatten:

     (In Citaat 23,  24, 25, 26 en 54).
CITAAT 24:CITAAT 24:CITAAT 24:CITAAT 24:
LOOK.AWAY.TO.JESUS.title  JEFF.IN  V-2 N-17  63-1229E ( Vertaald)
  27-1   072   Zo v e len v an u...  Kijken, en zien de tweede persoon v an
een drie-eenheid, terwijl het zelf s niet genoemd wordt in de Bijbel.  Z o iet s
is er niet. H et  woord ‘Drie-eenheid’ staat zelf s niet tussen de kaf ten v an
de Bijbel. Maar toch wanneer u naar Jezus kijkt, bes c houwt  u Hem als de
derde person, of  de tweede persoon v an een drie-eenheid.
Weet u wat Hij zei? (Sprekend over de Almachtige) "Ik ben God, en er is
geen andere buiten Mij.”

(Hosea 13: 4 -...Ik ben de HERE, uw God,... een God nevens Mij
                                       kent gij niet en een  verlosser buiten Mij is er niet.)
Het hangt erv an af  waar  u  naar kijkt. Als u een of  ander klein gelukspop-
pet je wilt neerzetten, een oude man met een baard, enzov oort, als dat
de wijze is dat u naar Jezus kijkt, als zijnde een of  andere àndere per-
soon dan God, dan kijkt u v erkeerd. U ziet het niet.
  27-6   075      Jesaja keek eens (de prof eet)  en toen hij Jezus zag (Hij
zei immers: ‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven - Jes.
9:5)...  Toen Jesaja wegkeek  v an de wereld om Hem te zien, zei hij: “Ik
zie  een Raadsman, een Vredev orst, de Machtige God, de Vader d er
Eeuwigheid”.
Dat is wat Jesaja, wegkijkend, zag. (Einde citaat)

CITAAT 25:  CITAAT 25:  CITAAT 25:  CITAAT 25:  TRIAL. A   TUCSON.AZ  64-0427              ( Vertaald)

  E-70   070 . . . in Lucas 17 hier, zei Hij: zoals het was in de dagen v an
Sodom, zo zal het zijn bij het komen v an de Zoon des mensen, wanneer
de Zoon des Mensen zal worden geopenbaard.
  E-71   071    ...Hij zei nooit: “Wanneer de Zoon van Gòd zal worden
geopenbaard. ”  H i j  zei: “Zoon des Mensen.” Jezus kwam met drie titels:
Zoon des mensen, Zoon van David, Zoon van God.  Alles dezelf de
Persoon. Dat... Het is net als de Drie-eenh ei d .  Vader, Zoon, Heilige
Geest:  niet drie goden, één Persoon, de drie eigenschappen v an God.
Nu, ziet u, net zoals ik drie personen ben.  I k ben v oor mijn v rouw een
echtgenoot.  Ik ben v oor mijn dochter een pappa.  En v oor mijn kleinzoon
die daar zit, ben ik grootvader.
Nu, mijn v rouw heef t alleen aanspraak op m i j  a ls haar man. En mijn doch-
ter hier kan niet zeggen: echtgenoot, want zij is mijn kind. Mijn kleinzoon
kan mij geen ‘Pappa’ noemen. Waarom? Hij heef t  geen aanspraak op mij
als v ader. Hij  m ag m e dat  misschien noemen, maar het is niet zo. Hij is
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mijn kleinzoon. Toch ben ik  dezelf de persoon. Het is God die Zichzelf
openbaart, die Zich v ernedert, zodat Hij kan worden...
Hij was bóv en ons in een Vuurkolom.  Toen was Hij (onder ons) gemani-
f esteerd in Zijn Zoon Jezus Christus, en nu aan ons geopenbaard (in
ons) door de Heilige Geest. (Einde citaat)

 - Tot slot een stukje uit een (geredigeerde) prediking van 
        Wm. Branham over de Godheid:

CITAAT 26:CITAAT 26:CITAAT 26:CITAAT 26:
18-3 REVELATION.OF.JESUS.CHRIST  -  CHURCH.AGE.BOOK.CPT.1         ( Vertaald)

Hoe kunnen er drie personen in één God zijn? 
Niet alleen is er geen Bijbel v oor. Het toont zelf s een gebrek  aan intelli-
gent redeneren.  Drie af zonderlijke personen, hoewel v an identieke sub-
stantie, m aakt drie goden, of  de taal heef t haar betekenis v olledig v erlo-
ren.
Luister slechts nog eens naar deze woorden: "Ik ben de Alpha en Ome-
ga, het begin en het einde, zegt de Heere, Die is  en Die Was, en Die zal
Komen, de Almachtige".  Dit is de Godheid. Dit is niet eenv oudig een
prof eet ,  een m ens. Dit is God. En het is niet een openbaring v an drie
Goden, maar v an ÉÉN God, de Almachtige.
Ze geloof den niet in drie goden in het begin v an de gemeente. Je kunt
dat geloof  niet v inden onder de apos t e len. Het was na het apostolische
tijdperk dat deze theorie erin kwam en werkelijk werd uitgev aardigd en
een kern-leerstuk werd op het Nicaea Concilie. De leer v an de godheid
v eroorzaakte een tweespalt in Nicaea. En uit die splitsing kwam en twee
uitersten. De een kwam in werkelijkheid tot poly theïsme, gelov end in drie
goden, en de anderen g ingen in het unitarisme. Natuurlijk duurde het
een poosje dat het te v oorschijn  k wam ,  maar het gebeurde, en we heb-
ben het nu v andaag. 
Maar de openbar ing door Johannes door de Geest tot de gemeenten
was: "Ik ben de H eere Jezus Christus, en Ik ben ALLES. Er is geen
enkele andere God". En Hij zette Zijn zegel op deze Openbaring.
Het werd een f undamentele leer op het Nicaea-Concilie in 325 AD. 
Een godheid bestaande uit drie personen was gebas eerd op de v ele
goden v an Rome. (Einde citaat)

BEWERING:      Hij leerde dat de Bij-
bel, de zodiak (de dierenriem) en de
Egyptisch piramiden, alle ‘Vormen
van het Woord van God’ waren.

Branham was tegen een zogenaamde Pira m i de-leer.
En zeker tegen astrologie en waarzeggerij.  

God openbaart Zich volgens W. Bra n h am in héél Zijn
Schepping. Lees maar in Job, de Spreuken, de Psalmen enz.. Romei-
nen 1 vers 20 zegt: "...hetgeen va n  Hem niet gezien kan worden, zijn
eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de sche pping uit Zijn
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werken met het verstand doorzien..." 

11.1   W. BRANHAM SPREEKT DUIDELIJK TÉGEN, DAT HIJ EEN
     'PIRAMIDE-LEER' GELOOFT.

CITAAT 27:   CITAAT 27:   CITAAT 27:   CITAAT 27:   HAVE.NOT.I.SENT.THEE.title   PHOENIX.AZ  62-0124                      ( Vertaald)

E-92  92   De eerste maal dat Christus kwam, was door de maagd. 
De volgende keer dat Hij komt, is d o o r d e  leeuw van de stam van
Juda. De kreeften, het kanker-ti jdperk, en alles, a l s u  h e t  doorleest,
zoals Job het bestudeerde...  En  u  d i e het boek Job las, u zult het
begrijpen. 
Nu, de duivel, natuurli jk, neemt het en doét er dingen mee. 
Dan komen we terug op het v olgende, wat zij  de 'piramide-leer'
noeme n.  Ga het nooit achterna. U hebt een Bijbel om achterna
te gaan. Ziet u?

CITAAT 28:CITAAT 28:CITAAT 28:CITAAT 28:
STANDING.IN.THE.GAP.tiJEFF.IN  V-6 N-7  63-0623MMMM          ( Vertaald)

 77  059   ...Geen piramide-leer, nu, niet dat, omdat ik...
 De mannen die die piramide-leer onderwijzen... Ik vermoed dat z i j
weten waar ze over spreken. Ik weet er niet o ver. Maar, toch, in--het
is in de vorm van een piramide...
(Hij gebruikt hier de vorm van de piramide in zijn uitleg over de gees-  
  teli jke groei van de gelovige, naar aanleiding van 1 Petr. 1: 3-11.) 

11.2    TEKENEN VAN DE DIERENRIEM? 

Ik zou u willen vrag e n : "Wàt leert W. Branham dan
zoal ov er de tekenen v an de dierenriem?" 
U stelt hem namelijk voor als een soort astroloog...
Maar hij wijst er alleen op, dat de Almachtige Zich ma-
nifesteert in heel Zijn schepping, en dat het natuurli jke

heel vaak een beeld is van het geesteli jke. 

Bijvoorbeeld:
 - dat Jezus wordt beschouwd als 'de blinkende Morgenster'; 
 - dat men de dierenriem afbeeldt als beginnend met 'de Maagd' en
   eindigend met 'de Leeuw', terwijl vlak vóór he t  t i j d perk van 'de 
Leeuw'
   dat van 'de Kreeft' wordt uitgebeeld in de dierenriem. 
Oftewel:  Vergelijkingen met achtereenvolgens:  

1. Jezus’ geboorte; 
2. Zijn koningschap in het Duizendjarig Rijk, en 
3. Het laatste ti jdperk vóór het Duizendjarig Rijk: het

         'kankerti jdperk'.
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           (Kanker wordt algemeen uitgebeeld als een kreeft.)

CITAAT 29:CITAAT 29:CITAAT 29:CITAAT 29:   ( *PIRAMIDE-Leringen?- “Ik geloof er niet in”. 
        *DIERENRIEM?        - “Vergeet het; dat is niet uw Bijbel.”)

PARADOX.title  TAMPA.FL  64-0418-B                 ( Vertaald) 
  E-9   009   Hier... Zoals ik- ik gebruik dit als een illustratie. Er is een
leer die piramide–leer heet .  Maar krijg dat nooit in uw gedachten, dat
ik-dat ik- dat ik geloof i n  p i r amide leringen. Ik geloof in de Bijbel (Ziet
u?) en hoewel ik geloof  dat het piramide-deel er in meespeelde.
Ik geloof  dat God drie Bijbels schreef . Hij schreef  er  een in de hemelen,
wat de dierenriem is. Ieder weet dat.  Job sprak erov er. Wat? Ki jk  naar
de dieren r i em: Hij begint met de-met de maagd; hij eindigt met Leo de
Leeuw. Dat is hoe Hij kwam. 

Eerst was de maagd. Zijn laatste--v olgende kom en zal de Leeuw zijn,
(ziet u?) komend als de Leeuw v an de stam Juda. En alles erv an, de
kreef ten, en waar we nu in zijn, het kankertijdperk ,  en alles, het heef t
alles iets te zeggen. Maar vergeet het. Ziet u?  Dat is niet uw Bijbel.
Dan de piramiden, exact hoe ze werden getekend, de hoeksteen werd
v erworpen.  Nog steeds: dat is niet uw Bijbel.  Toen schreef  God het in
Woorden.

- Hoe hij de tekens van  de dierenriem beschouwde: 
      als bestanddeel  van de satanische  religie van Babylon: 

CITAAT 30:CITAAT 30:CITAAT 30:CITAAT 30:
182-2 PERGANEAN.CHURCH.AGE  -  CHURCH.AGE.BOOK.CPT.5         ( Vertaald)

Sinds de Bijbel zich niet in detail bezighoudt  met de geschiedenissen
v an andere landen, zal het noodzakelijk zijn om de oude on-gewijde
geschiedenis te doorzoeken, om  ons  antwoord te v inden, ov er hoe
Pergamus de zetel werd v an D e Satan ische religie van Babylon.  De
belangrijkste inf ormatie-bronnen zullen liggen  in de analen v an de Egy ti-
sche en Griekse cultuur. Het is goed bekend, dat de Grieken precies
dezelfde tekenen van de Dierenriem hadden als de Babyloniërs; en
er is in de oude Egy ptische analen gev onden, dat de Egyp ten ar en aan
de Gri eken  hun kennis van het polytheïsme gaven. Alzo v erspreidden
de geheimenissen v an Baby lon zich v an land tot land, totdat het v er-
scheen in Rome...

BEWERING:   
Hij  zou ‘zijn wonderen’ doen door ‘zijn

 engel’, en niet door de Heilige Geest.    
                

  Dit heeft hi j  nimmer gezegd.Di t heeft hi j  nimmer gezegd.Di t heeft hi j  nimmer gezegd.Di t heeft hi j  nimmer gezegd.     
 Om dit te staven: een paar citaten - met aan het eind
 een korte toelichting bij elk ervan -                            
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  Wat zegt hij dan wel - Wie doet de wonderen?           

CITAAT 31:CITAAT 31:CITAAT 31:CITAAT 31:    JEHOVAH.OF.MIRACLES.title    SAN.JOSE.CA  59-1126                         ( Vertaald)

 
 E-25   025   ...En de Heilige Geest, Gods Engel,   ÎÎÎÎ  
is hier vanavond  met een boodschap voor elke gelovige. Houd Hem
gewoon in uw gedachten. Bli jf over Hem denken, hoe liefhebbend Hij
is, hoe liefeli jk Hij is; aan Zijn beloften. Als u ziek bent, neem dit in uw
g edachten: “Hij werd om onze overtredingen doorboord; Hij w e rd
verbrijzeld om onze onge rechtigheid; de straf die ons de vrede aan-
brengt was op Hem; en door Zijn striemen is mij genezing geworden.”
Houd uw geest daarop gecentreerd; er zal iets met u gebeuren.

CITAAT 32:CITAAT 32:CITAAT 32:CITAAT 32:
WE.WOULD.SEE.JESUS.SIRS.title  TIFTON.GA  60-0109                        ( Vertaald)

E-76   076   ...De Heilige Geest is een Licht. Ho e ve l e n weten dat?
Hoevelen weten dat de Engel die Mozes  door de woestijn leidde,
Christus was, de Engel des Verbonds?    ÏÏÏÏ    Zeker, Hij was het.
Jezus zei: “Ik ben van God uitgegaan, en g a  h e e n  to t God”. (Joh.13:3) 
Dat is waarom Hij zei: “Vóór Abraham was, BEN IK”. (Joh. 8: 58)
Dat was God die sprak.
En  toen Paulus op weg was naar Damascus, wat was het d a t  h e m
trof?  Een Lich t ,  en het verblindde zijn ogen.  “Ik ben van God uitge-
gaan, en ga heen tot God.”  
Dat  Leven in de Gemeente brengt hetzelfde Licht voort wat dáár was:
Dezelfde werken, dezelfde tekenen, dezelfde wonderen, dezelfde
wonderwerkingen, hetzelfde: Jezus Chri stu s, dezelfde gisteren, he-
den en voor immer. God zij voor immer gezegend.

CITAAT 33:CITAAT 33:CITAAT 33:CITAAT 33:     
BE.NOT.AFRAID.IT.IS.I.title  LAKEPORT.CA  60-0720         ( Vertaald)

E-72   072 ... Nu, hier is een man die ik nooit heb gezien.  Di t  i s e e n
man. Nu, er was een man die naar de Heere Jezus kwam, Simon
Petrus geheten.
...Hij  zei: “Uw naam is Simon, de zoon v an Jonas.” Nu, leeft die
Jezus nog steeds?    ÐÐÐÐ-A 
Gelooft het gehoor dat?  Goed.  Als die Jezu s leeft, en ik een getrou-
we getuige van Hem ben, dan zou ik...  Dan zou ik mezelf toe kunnen
wijden 
door een gave. Nu, als u zou zeggen: “Genees mij.”  Wel, dan zou Hij
zeggen: “Dat heb Ik al gedaan.”
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CITAAT 34:CITAAT 34:CITAAT 34:CITAAT 34:
BE.NOT.AFRAID.IT.IS.I.title  LAKEPORT.CA  60-0720         ( Vertaald)

 
 E-73   073      Geloof t u mij slechts als Gods dienst k nec ht .  Goed. Hij
zegt: “Hij weet dat Hij het zal doen.”  -  Zeker, het is uw neus .  D at  is juist.
Dat is uw neus. Nu, als dat juist is, steek dan uw hand op.
Nu zegt iemand: “Nu, ik heb dat opgev angen.”
Denk dat nu niet. Doe dat niet, dat hindert u.  Ziet u? Ik heb dat hele-
maal niet geraden. Dat was geen gissen, ziet u? Nee, ev en een ogen-
blik. Hij schijnt een erg f ijne man te zijn. Sta ev en een ogenbik stil. Sta
stil, meneer. Jazeker. Het is zijn neus. Hij heef t een of  ander klein iets dat
binnenkomt. Hij is eraan geopereerd. Dat klopt. Jazeker. Aan geope-
reerd,  en het–het lijkt of  het spul weer terug komt.  Het is een of  ander
soort gezwel  of  abces of zo in de neus. Dat klopt. Het schijnt of  het geen
goed doet. Dat klopt, is het niet? Dat is geen gissing.
Laat mij u iets  v ertellen. Ik zie een v rouw v erschijnen; het is uw v rouw. Zij
is thuis. Geloof t u dat... Ze is aan het bidden; ze is ziek. 
Geloof t u dat God aan mij kan openbaren wat haar kwaal is?  ÐÐÐÐ-B
Ze heef t hartklachten en artritis. Dat is ZO SPREEKT DE HEERE. ÑÑÑÑ
Geloof t u dat God mij kan zeggen wie u bent? Meneer Boggs, u kunt
naar huis gaan en gezond zijn. Jezus Christus maakt u gezond.   
ÒÒÒÒ   Indien u het geloof t.  Geloof .

CITAAT 35:CITAAT 35:CITAAT 35:CITAAT 35:
BE.NOT.AFRAID.IT.IS.I.title  LAKEPORT.CA  60-0720          ( Vertaald) 

E-75   075  ...Moge de Heere u zegenen. De Geest is nog steeds in het

gebouw    ÓÓÓÓ-A       -     Daar zittend met de bloedingen, gelooft u, dat

God u gezond zal maken?        ÓÓÓÓ-B  
U was aan het huilen, biddend: “Here, laat hij mij aanraken... Laat hij mij
roepen” .  A ls dat zo is, wuif  dan met uw hand heen en weer zo, u d ie
daar zit. Ziet u?  Hoe zou ik weten waarv oor  u  aan het bidden was?     -  

  Begrijpt u niet dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden?   ÔÔÔÔ  
W at raakte zij aan? Dezelf de Hogepriester die die kleine v rouw aanraak t e
die de–de b loedv loeiing had. Ik ken de v rouw niet, heb haar nooit in mijn
lev en gezien. Maar zij zit een twintig meter bij mij v andaan, en zij raakte
Hem aan. Hij wendde Zich om en zei: “Kijk daar.” Ik zag Zijn Licht daarzo,
en ik zag waar zij aan leed.  En daar is het. De v rouw zal gezond wor-
den.  Ze zal in orde zijn.  Indien u slechts zult gelov en... (Einde citaat)

 - Wie zegt hij dat de wonderen doet?  Oftewel: wie is ‘zijn engel’?
Ad ÎÎÎÎ      - Hij noemt de Heilige Geest a ls  D egene die hem de dingen
toont.
Ad ÏÏÏÏ - De Engel die Mozes door  de woes t ijn leidde was Christus. (Ex.

3:2) -als een v uurv lam (Ex.14: 19 & 1Kor.10:4)  God, de Chris-
tus, de Zalv ing, de Heilige Geest ,  openbaart zich op v ele wij-
zen. Hier beschrijf t hij d e Heilige Geest die Zich als een Licht
openbaart...

Ad ÐÐÐÐ-A - Hij die Zich openbaart als het Woord,  de Onderscheider der
gedachten des harten, de Alwetende, is niet zomaar een engel.
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NAVRAGEN  - 13

KORTWEG

W. Branham zegt: “Geloof t u dat Jezus nog steeds  leef t en
Zich kan openbaren als de Lev ende?” (Met andere woorden:
dat Hij in mij leef t?).     Zoals ook Paulus  zei, dat H i j  in  hèm
(Paulus) leef de.

 (Gal. 2: 20)
Ad ÐÐÐÐ-B - Hij zegt dat God het zal openbaren, niet een engel...
Ad ÑÑÑÑ - H i j  noem t  de Bron waaruit de openbaring komt: ‘ZO 

SPREEKT DE HEERE!’       Niet: ‘ Zo spreekt de engel...’
Ad ÒÒÒÒ - Dezelfde Jezus Christus die Sim on zi jn  naam kende

(Joh.1:43), openbaart de heer Boggs zijn naam; niet ’mijn engel’
doet dat. 

Ad ÓÓÓÓ-A De Geest (v an God) is nog steeds in het gebouw. 
(Niet ’mijn engel’...)

Ad ÓÓÓÓ-B - Geloof t u dat God (Niet ’mijn engel’...  ) u gezond kan maken?
Ad ÔÔÔÔ - Geloof t u dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood? 

(Nogmaals: niét wat in uw ‘dossier’ wordt beweerd:
 “dat hij v ertelde ZIJN WONDEREN TE DOEN, door ’mijn Engel’”.

Zíjn wonderen?   W. Branham gaf  altijd duidelijk aan, ook in  deze paar
citaten, dat het de Heilige Geest is, God, Jezus Chr is t us, die de werken
doet. Niet ‘hij’, of   ‘zijn (Branhams) Engel...’

RRRR  QQQQ  RRRR

  13 - 17 VOORAL DE ‘LATE-REGEN-LERINGEN’...

Nogmaals :Nogmaals :Nogmaals :Nogmaals :     W.W.W.W.     B ranhB ranhB ranhB ranhaaaammmm    waswaswaswas     tégentégentégentégen    dededede     genoemdegenoemdegenoemdegenoemde     LateLateLateLate     Regen-Regen-Regen-Regen-
leringen.leringen.leringen.leringen.

Hierna nog eens enkele uitspraken die dat duidelijk aangeven.   

BEWERING:    Hij zou de ambten
van apostel en profeet  tot  absoluut
hoofd  van de kerk verklaren.

NergensNergensNergensNergens   vind  ik bi j  Wi l l iam Branham  dat  vind  ik bi j  Wi l l iam Branham  dat  vind  ik bi j  Wi l l iam Branham  dat  vind  ik bi j  Wi l l iam Branham  dat
bbbbepaaldeepaaldeepaaldeepaalde    ambtenambtenambtenambten    bovenbovenbovenboven    andereandereandereandere  worden  worden  worden  worden
verheven.verheven.verheven.verheven.

CITAAT 36:CITAAT 36:CITAAT 36:CITAAT 36:   (Over zijn bediening als profeet.)
SECONDHANDED.ROBE.  BROOKLYN.NY  56-1206   (Vertaald)

E-97   097    Hij zei, dat Hij in de gemeente aanstelde: apostelen , profe-
ten, leraars, evangelisten en herders.  DUS WE KUNNEN NIET DE 
ENE BEHOUDEN, EN DE ANDERE NI ET.  En ik ben niet zozeer een
prediker, maar ik werd geroepen. Hierv oor werd ik geboren om te doen.
I n heel mijn lev en is het gekomen. Nooit één keer heef t het gef aald, en
zal nooit f alen, omdat het v an Gòd is.
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CITAAT 37:CITAAT 37:CITAAT 37:CITAAT 37:
WARNING.THEN.JUDGMENT.title  JEFF.IN  V-8 N-3                      ( Vertaald)

  102   050   ....Een werkelijke, echte profeet is een  sp eci aal  iemand.
Niet een  speciale, wat ook maar anders zijnde dan wie anders ook,
maar hij h eeft  een speciaal werk. Ziet u?  En omdat hij een speciale
opdracht heef t, moet hij speciaal zijn (een beetje af wijkend v an de ande-
ren) ten einde dat te doen...
  104   051   Maar, ziet u, in de gemeente is er de herder, en 
die herder is een speciaal iemand. Hij is zo gebouwd,  dat hij kan–hij
het geredetwist v an de mensen kan v erdragen. Hij–hij–h ij is een lasten-
drager; hij is de os v an het team. ...
De evangeli st  i s  een speciaal iemand.  Hij is een man die brandt als
een v uurbal .  Hij rent een stad binnen en predikt zijn boodschap, en gaat
daar uit v andaan ergens anders heen.
De leraar is een speciaal iemand .  Hij trekt zich terug onder de Zalv ing
v an de Geest en is in staat om de Woorden te nemen en ze sam en te
v oegen door de Heilige Geest.               -                En dan v inden we dat
de apostel een speciaal iemand is.  Hij is een–hij is een op orde zetter.
Hij is een man die v an God gezonden wordt om de dingen op orde te
brengen.

  WIE WAS VOLGENS BRANHAM   WIE WAS VOLGENS BRANHAM   WIE WAS VOLGENS BRANHAM   WIE WAS VOLGENS BRANHAM 
  HET  ‘HOOFD VAN DE KERK ’?   HET  ‘HOOFD VAN DE KERK ’?   HET  ‘HOOFD VAN DE KERK ’?   HET  ‘HOOFD VAN DE KERK ’? 

CITAAT 38:CITAAT 38:CITAAT 38:CITAAT 38:
PHILADELPHIAN.CHURCH.AGE  -  CHURCH.AGE.BOOK.CPT.8  ( Vertaald )

294-3       Nu, er staat in Jesaja 22:22: “En de sleute l  v an het  hu is  van David
zal Ik op Zijn schouder leggen”.
...De zin ‘heerschappij op Zijn  schouder’ , komt v an de huwelijks-ceremo-
n ie v an het Oosten.  Wanneer de bruid wordt v erbonden aan de bru ide-
gom, neemt ze haar sluier af  en legt hem ov er de schouder v an de bru i -
degom, aanduidend dat ze onder zijn heerschappij staat–dat ze haar
rechten aan hem  heef t ov ergedaan–dat hij het hoof d is–maar ook dat hij
de v erantwoording en de zorg draagt, en dat Hij en Hij alleen, (niemand
an d er s–geen andere man–geen andere macht)   enig recht en ver an t-
woording heeft.  Zij is geheel aan Hem v erbonden en H i j  aanv aardt de
v erantwoording. H I J  IS HAAR HOOFD, want Christus is het hoofd van
Zijn Gemeente.

CITAAT 39:CITAAT 39:CITAAT 39:CITAAT 39:
WHAT.WENT.YE.OUT.TO.SEE.title  UTICA.-IN  59-1001

  E-3   003   . . .  er is geen uur gedurende de dag, nauwelijks, dan dat er
iets is wat we v erkeerd doen. En nu, er zijn geen kleinen of groten, ze
zijn allen groten voor God. Dus als de apostel Paulus dageli jk s moest
sterv en, hoe v eel te meer zullen wíj dagelijks moeten sterv en. Ziet u?
 

CITAAT 40:CITAAT 40:CITAAT 40:CITAAT 40:
STATURE.OF.A.PERFECT.MAN.title  JEFF.IN  V-2 N-18  62-1014M   ( Vertaald ) 

  59-1   157 . ..Bouw mij op, oh Heere, in dit: LAAT CHRISTUS MIJN
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KORTWEG
WEERLEGD:

HOOFD ZIJN... Het maakt mij niet uit, lev en of  sterv en, zinken of  v erdrin-
ken, denominatie, geen denominatie ;  v r iend of  geen v riend, laat dat in
mij werken. Laat Christus’ kracht, Zijn kennis, Zijn...  zich uitgieten, opdat
ik in staat moge zijn om d ie (kennis) te onderwijzen, want God heef t aang-
esteld in de gemeente: apostelen, prof eten, leraars, herders en ev ang-
elisten, all es ter  vervolmaking en al deze deugden erin brengend, tot
DIE VOLMAAKTHEID VAN HET KOMEN VAN DE ZOON VAN GOD.  

BEWERING: 
HIJ ZOU BUITEN-BIJBELSE 
OPENBARINGEN KRIJGEN.           

 
Hier lijkt u  v oor mij op de v uistv echter die in de lucht
slaat.  Want wat zíjn dan die ‘buiten-bijbelse openba-
ringen’?  Waar is de Bijbel dan op tegen? 
Als deze aanklacht ov ergenomen is v an derden, dan
dienen ten minste:  èn de leer zelf ,  èn de ‘v indplaat s’

erv an  v ermeld te worden. Gaat dit ov er de leer, of  ov er de v ele andere
openbaringen die hij kreeg?   -    Ov er de laatste: 
William Branham v roeg steeds, gedurende enige tientallen jaren, en v oor
dik wijls duizenden mensen, of  er iemand was die kon zeggen dat ooit
één van zijn openbaringen niet was uitgekomen. 

Hij daagde zijn gehoor uit - waaronder zeer zeker ook v oorgangers zaten
die het  met hem oneens waren - zowel ov er de leer als ov er de prof et ie-
en.

I k  geef  u een v ijf tal v an die ‘uitdagingen’, achtereenv olgens in Beaumont
(Tx.), Jef f ersonv ille (Ind.,) Dallas (Tx.), Tucson (Az.) en Cov ina (Cal.).   

(Zie ook CITAAT 22 - Uitdaging predikers)

CITAAT 41:CITAAT 41:CITAAT 41:CITAAT 41:
QUEEN.OF.SHEBA   BEAUMONT.TX  61-0119E      (Vertaald)
  E-18   018 ... En al s we ooit iets benaderen wat niet de Schrift is,
dan bent u verplicht om ons erover te komen vertel l en. Het moet
komen uit de Bijbel, door de  Bijbel heen.   H et moet ov ereen komen met
de rest v an de Schrif ten en ju is t zijn. Als het dat niet is, dan zijn we klaar
om te zeggen dat het f out is..... En als een engel of –uit de hemel, of  wat
anders ook, iets zou k omen prediken dat niet in deze Bijbel staat: luister
er niet naar. Dit is Gods Woord, en Gods Woord alleen.  En we wet en dat
het waar is.  

CITAAT 42:CITAAT 42:CITAAT 42:CITAAT 42:
SPOKEN.WORD.ORIGINAL.SEED.title  JEFF.IN  V-3 N-2  62-0318E  ( Vertaald )

  77-1   044   Dat is helemaal precies  wat  de Pinksterkerk heef t gedaan.
Dat is de reden dat ik me niet b i j  hen v oeg. Zeker, ik wil een maagd
blijv en v oor God met Zijn Woord.  Of  zij nu...  Ik hoef  geen geweldig grote
s hows  t e hebben en dergelijke dingen; ik heb het geweigerd.  Ik wilde m e
niet aan banden laten leggen.
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Dat was niet mijn wijsheid; dat was Gods wijsheid. Als ik uit zou moeten 
gaan zodat ik zou kunnen–ik stroop m oes t  s m eren bij de mensen en de
duiv el en ze zeggen: “Ja, ik moet zov eel hebben v oor een telev isie-uit-
zending, en ik moet zov eel hebben v oor dit; u moet erv oor betalen.” 
Ook ik zou ev enzo mensen op mijn hand moeten zien te krijgen. Maar ik
heb u nooi t  i ets verteld in de Naam des Heren dan dat het zou komen
te geschieden. Ik heb u no o it iets anders verteld dan het Woord.
Oordeelt u zelf. Heb ik u ooit om wat dan ook gevraagd? O nee. Nee,
God  heeft daar voor gezorgd.  
Ik heb geen grote programma’s te ondersteunen. I k  zou er geen willen
hebben. Ieder die God toebehoort, zal naar God luisteren. Je gewoon
door  de Geest geleid v oelen waar te gaan en wat te doen en dát doen.
Dat is alles wat nodig is.

CITAAT 43:CITAAT 43:CITAAT 43:CITAAT 43:
TESTIMONY.ON.THE.SEA.title  DALLAS.TX  V-19 N-11  64-0307  ( Vertaald ) 

  152   071 ...  Als ik u wat dan  o o k ver tel  d at niet in de Schrift staat,
en een belofte is voor het uur , dan bent u verplicht om n aar  d e  ma-
nager hier te gaan en mij er over te komen vertellen. 
Zo is het. Ik–ik leer niets dan wat er in het Woord staat .  En als ik precies
bi j  dat  W oord blijf , en als ik zeg dat het op díe manier is, en dat God.. .
het in de Bijbel staat.....  
Als de Engel van de Heere me iets vertelde wat niet in de B i jbel
stond, dan zou het de Engel van de Heere niet zijn.   Zo is het.  
Hij h eeft  mi j nooit één keer iets verteld dan dat het in dat Woord
stond.   En onthoud het van mij: Hij heeft nooit één ding gezegd, uit de
honderdduizenden en d uizenden, en de talen van de wereld, heeft Hij
ooit één keer iets verkeerd gezegd,  of wat dan ook gezegd dat niet
kwam te gebeuren.

CITAAT 44:CITAAT 44:CITAAT 44:CITAAT 44:
WHY.IT.HAD.TO.BE.SHEPHERDS.title  TUCSON.AZ  V-6 N-15  64-1221 (Vertaald)

  284   138   Niet één Woord heef t de Heere ooi t gesproken...  Ik zal ieder
van  u  vr agen: “Heeft Hij...Hem ooit iets horen zeggen, dat Hij mij ooit
ver tel de om aan u te zeggen, dan dat het helemaal exact kwam te
gebeuren?” Als dat juist is, zeg “Amen”. (De samenkomst antwoordt:
“Amen”.)    Ziet u, ziet u?  Exact, het heeft nooit één keer gefaald.

CITAAT 45:CITAAT 45:CITAAT 45:CITAAT 45:
LEADERSHIP.title  COVINA.CA  V-7 N-7  65-1207 (Vertaald)

  326   117 .. . H eb t  u  mi j  ooit die Naam horen gebruiken tenzij dat het
kwam te geschieden?  Vraag het u.  U hebt mij twinti g  j aar  g ekend.
Heb ik u ooit wat dan ook in de Naam des Heeren gezegd,  d an  d at het
kwam te geschieden? Als alles wat ik ooit heb gezegd dat zou gebeu -
r en ,  gebeurde, zeg dan: “Amen”. (De samenkomst zegt: “Amen.”; Vert.)
 

(Tref f end is in dit opzicht ook  het getuigenis ov er de opwekking v an
 een dode jongen, in citaat 78.)
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BEWERING: Hij heeft een verkeer-
de opvatting over de vrouw in
het ambt.      

MOEILIJK...  U v ermeldt namelijk niet, of  W. Branham nu
v óór, dan wel  t égen ‘de v rouw in het ambt’ zou zijn....
Wat moet ik weerleggen...? 
Maar hierna toch een v an zijn v ele - mijns inziens Bi jbe l -
se -  uitspraken hierov er:

CITAAT 46:CITAAT 46:CITAAT 46:CITAAT 46:
PATMOS.VISION.title  JEFF.IN  ROJC 69-130  60-1204E     (Vertaald)

  49   024   N u, iemand had me hier een brief je gegev en, gewoon een
kleine v raag.   ...Iemand wilde weten of  het v erkeerd was v oor v rouwen
om te getuigen, of  te zingen, of  boodschappen in tongen te gev en,
boodschappen te v ertolken, of  te prof eteren in de gemeente.

Nee, het is niet v erkeerd, het is een–zo lang als het op z’n plaats is, in
de orde. Ziet u? ...Maar vrouwen zijn begiftigd met profetie, en begif-
tigd  met tongen en uitleggingen, en alles, behalve om predikers te
zijn. Ze zullen geen predikers zijn. Het is hen ver b o den om te predi-
ken in de gemeenten (dat is juist) de pl aats in te nemen, of een leraar
te zijn of wat dan ook in de gemeente. 
Maar voor zover het gaven betreft, de vrouw heeft die alle, kan één of
welke ook v an die negen geestelijke gav en bezitten, ov ereenkomstig 1
C orinthiërs 12, en is niet onder knechtschap, dat haar boodschap niet op
z’n plaats te v oorschijn behoorde te komen.

 BEWERING:    Hij zou leren dat de  
kerk de wereld zal onderwerpen.     
 ( Dominionisme )
Ook van een d er g elijke leer is mij in Wm.

Branhams publicaties totaal niets bekend.
Om toch ev en een indruk te gev en v an zijn instelling ten
aanzien v an ov erheersing door ‘de kerk’, door prof eten
of  door apostelen; drie citaten:

CITAAT 47a:CITAAT 47a:CITAAT 47a:CITAAT 47a:
FAITHFUL.ABRAHAM.title  RICHMOND.VA  61-0312 (Vertaald)

  E-70   070 ....En de gehele wereld zucht, wachtend op de manif estaties
v an de zonen Gods ,  wachtend tot de Gemeente weer terug op haar
plaats komt: zonen Gods, om te worden gemanif esteerd. Wachtend op
dat uur.  
Hoop dat dat niet kwetst, maar ik moest het gewoon zeggen. Ziet u?  
De Gemeente is zo v er u i t positie. Het is nodig dat ze terug komt tot weer
zonen Gods  t e  zijn: bestuurders, regeerders v an de aarde, onder de
geestelijke heerschappij.   H et zal op een dag zijn: wanneer de Hoogste
komt, Jezus Christus, het grote Duizendjarig Rijk.
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CITAAT 47b:CITAAT 47b:CITAAT 47b:CITAAT 47b:
GOD.OF.THIS.EVIL.AGE.title  JEFF.IN  V-4 N-9  65-0801M (Vertaald)

  159   085   En Satan zal spoedig zijn intellectuele bruid nem en en ‘deze
grot e ’  v erhogen die de antichrist is, de hiërarchie, en hem op een troon
zetten, en de hele wer eld zal hem in v erwondering achterna gaan. En
dan zal Christus komen,...  En de Bruid (Gemeente-Woord), uit mensen
die hier en daar uitgeroepen zijn, ter wille v an Zijn Naam, zal zich v ereni-
gen in het Lichaam v an Jezus Christus .  En het koninkrijk v an de antichrist
zal worden genomen en v ernietigd, en Christus zal zich op de tr o on
zetten v an Zijn v ader Dav id, en duizend jaar op de aarde regeren... 
                                                                                    (Vgl. Openb.19; Vert.)

CITAAT 48:CITAAT 48:CITAAT 48:CITAAT 48:
BELIEVEST.THOU.THIS.title  TULSA.OK  60-0402 (Vertaald)

  E-32   032      We hebben geen nieuwe denom inatie nodig. We hebben
geen n ieuw kerkgebouw nodig. Wat we v andaag nodig hebben is een
ouderwetse, hemelsblauwe, zonde-dodende pioniers-Pinkster-opwek k ing,
die werd geboren met Pinksteren en weer terug is in de gemeente, de
kracht v an de H eilige Geest opnieuw, om Jezus op het toneel te breng-
en.
  E-34   034 ... Hij weet precies wat Hij op het punt staat te doen. Hij zal
een v olk doen opstaan,  net  zo zeker als ik op deze kansel sta. Hij zal ter
wille v an Zijn Naam het v olk doen opstaan uit de Heiden-generatie. Hij zal
het doen.        Het zijn de tijden v an de Joden d ie  nu direct op handen
zijn,  en v an...  De Heidenen zijn aan het af sluiten, omdat ze gewoon
doorg ingen m et uit te trekken. Ze v erwerpen Christus, ze v erwerpen hun
tekenen, ze v erwerpen a l les wat goddelijk genoemd wordt, en brandmer-
ken het als een of  andere soort telepathie of  duiv else kracht en gaan...
Ze lasteren de Heilige Geest en v erzegelen zich weg v an God.  
En God zal die minderheid nemen, na enige tijd, en haar doen opko-
men tot een krach t ige gemeente *,   en dan de Geest naar de Joden
wenden, en de Heidengemeente naar Huis halen.  Precies juist. Ze is  nu
in de maak.  O, hoe...we zijn in de eindtijd, bijna.

  **** N.B.: Hij refereert hier naar de tijd der eerste Gemeente, toen het           
eveneens een ‘Powerful Church’ was, alhoewel zeer in de minderheid. 

Net als  toen: ggggeensz inseensz inseensz inseensz ins     ‘Het‘Het‘Het‘Het    o verwinnenoverwinnenoverwinnenoverwinnen    vanvanvanvan    dededede     were ldwereldwereldwereld d o o r d o o r d o o r d o o r
de k erk .de k erk .de k erk .de k erk . ’

Wat hij zegt dat wèl de wereld zal onderwerpen:

CITAAT 49:CITAAT 49:CITAAT 49:CITAAT 49:
378-1 RESUME.OF.THE.AGES  -  CHURCH.AGE.BOOK.CPT.10   (Vertaald)

...En zo ging die geest steeds v erder door,   en op een dag zal hij wer-
kelijk geïncarneerd worden in een man...   HIJ ZAL DE HELE WERELD
BEHEERSEN, en dat  anti-christelijke systeem zal alles in bezit heb-
ben en proberen iedereen onder controle te hebben.     
Maar Jezus zal terugk om en en hen v ernietigen met alle schittering v an
Zijn komst. En hun einde zal zijn in de poel des v uurs.
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 BEWERING:       De dood wordt
reeds hier op aarde overwonnen
door een elitegroep.      

 (De ‘Manifested Sons of God’)
Naar wat u schrijft op blz. 36 onderaan, gelooft  m e n  i n  de Spade-
regen-beweging dat een elitegroep  hier op aarde reeds het onsterfeli j-
ke stadium zou bereiken. 

W. B ranham leerde dit noo it.  W.  B ranham leerde dit noo it.  W.  B ranham leerde dit noo it.  W.  B ranham leerde dit noo it.  

Er is totaal niets dergeli jks te vind en in zijn meer dan
1.100 wereldwijd verspreidde predikingen.
(Hij leerde wel wat de Bíjbel zegt:  [in Rom. 8:19] dat

                        de ganse schepping wacht op ‘het openbaar worden
    derZonen Gods’.)

Een van de citaten om aan te geven hoe hij hier wél over dacht:

CITAAT 50:CITAAT 50:CITAAT 50:CITAAT 50:
THINGS.THAT.ARE.TO.BE. RIALTO.CA  V-4-N-6  65-1205    (Vertaald)

52 037 ...O, wat een geweld ig  ie t s .  We zijn–we zijn nu in Christus Jezus
(Amen) babies, babies in Christus, kinderen v an God, wachtend op de
volledige bevrijding bij het komen v an onze Heere Jezus, de–om  ons  t e
ontv angen tot Zichzelf , wanneer het lichaam, dit ster felijke, onsterfe-
lijkheid zal aandoen.

(N.B. Dit zei hij nog in een van zijn allerlaatste predikingen.)

RRRR  QQQQ  RRRR

 18 - 19 BEWIJZEN DAT HIJ EEN MAGNETISEUR WAS ???

   U voert als reden aan:

BEWERING:    Na gene zingsdiensten
was hij  v olkomen uitgeput.             

Ho e we l W. Branham meermalen vermeldt hoe afmat-
tend de nabijheid van de Heere  voor hem is, (zie de
Bijbelse v erklaring erov er hieronder), is het ‘Volkomen
uitgeput zijn na genezingsdiensten’  in het merendeel
van zijn genezingsdiensten-  niet waar. 

 

Ik heb dit in een prediking, die ik op geluidsband in huis heb, eens
nagegaan. Aan het einde van een samenko m st ;  h et eind van de ge-
nezingsdienst:
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CITAAT 51:CITAAT 51:CITAAT 51:CITAAT 51:
SIGN.OF.THE.MESSIAH.title  JEFF.IN  EM 41-58  59-0329E (Vertaald)

 d   107 H eb geloof  in  God.  Geloof  met heel uw hart. Indien u k unt
gelov en, zijn alle dingen mogelijk!
9999  108  Hier is een dame die precies achter deze dame hier zi t .  Ik ben er
zeker v an dat  u ... De dame, ev en een ogenblik, - haar naam is Mev r.
Ev ans .  Z e komt uit Kentucky , Louisv ille. Dat is juist. Ik ken u niet. U weet
dat dat waar is ;  U  hebt een hartkwaal, hebt last met uw oor. Dat is juist.
Als dat juist is, steek  uw hand op. Ga terug naar Louisv ille, Jezus Chris-
tus maakt u gezond.
109 Ik daag uw geloof  uit, in de Naam v an Jezus Christus, om het
te gelov en!  Iedereen  hierbinnen, geloof  met heel uw hart!
H elemaal achteraan, v er achterin staand, geloof t u. U hoef t niet op een
bepaalde plaats te zi jn .  Ginds aan déze kant, geloof ! Hoev elen daar
achteraan hebben genezing v an node? H ef  uw handen op, en zeg: "Ik
geloof , Heer."   - Heb geloof !
  110  Z i t t end,  precies daar achteraan in deze richting hier, zie  ik  een
man die ernstig aan het bidden is. En het v is ioen staat daar. Hij is een
prediker. Hij staat bij een kansel en hij is aan het predik en. Voor een
groei..., biddend v oor een groei in zijn bediening. Ik heb hem  nooi t  eer-
der in mijn lev en gezien.  Maar dat is waarv oor u aan het bidden bent,
broeder. U zult het nu hebben. Geloof  in de Heere Jezus!
9999   111  Er is een man die achter hem zi t  daar ,  d ie  iets v erkeerd
heef t met zijn  arm, knobbels aan zijn arm. Hij is ook... Als u het zult gelo-
v en, meneer, kunt u uw genezing hebben. Amen.
9999   112  Precies hierzo, aan het eind v an deze ri j  h ier ,  t weede naar
binnen toe, een kleine dame met haar  hoof d naar beneden, meteen
t erug naar achteren toe, die daar zit te bidden, heef t galblaaskwaal.  D at
is het, dame, u stak uw hand op.  En ik wist dat u degene  was die aan
het bidden was. U ontv ing uw genezing juist toen.
113 Wat is ermee:  geloof t u dat Jezus opstond uit de dood?
("Amen.") Is Hij hier nu? ("Ja.") Geloof t  u  H em? ("Amen.") Dan, als u mij
zul t  ge lov en, als ik u de Bijbelse Waarheid heb v erteld, en God Zich
omwendde en bet u igde dat ik u de Waarheid heb v erteld, dat betekent,
dat v olmaakt... dat de Heere Jezus hier is. Klopt dat? ("Amen.")
    (Vergelijk de Bijbelse parallel hier onder  bij  *1)

 Dit is aan het einde van de dienst, de laatste vie r van de in totaal
3 0  keer dat de Heere Zijn gave daar gebruikte. Daarna bi d t  W.
Branham samen met degenen die voor gen e zi ng komen, daarna
spreekt hij opnie u w e n i g e ti jd, spreekt dan nog twee keer een
‘woord van kennis’ uit, om tenslotte de dienst over te geven aan de
herder van de gemeente. Hij wordt zeker niet weggedragen.

Wanneer het soms wel eens gebeurde:

Soms, in de massa-samenkomsten, waar menigmaal meer d a n
10.000 tot100.000 mensen bijeen kwamen om het Evangelie te horen
en  e r vele honderden naar voren kwamen voor voorbede, ervoer de
broeder zo lang achtereen dat er ‘kra ch t van hem uitging’, (zie hier
onder bij *2) dat hij - door iemand die  bemerkte dat hij oververmoeid
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raakte - op de schouder werd getikt ten teken dat h e t  beter was om
zo’n (soms zeer lange) nadienst te beëindigen.  
Vaak wilde hij echter ze l f  d oorgaan, omdat er dikwijls honderden
mensen al uren stonden te wachten op gebed.  
Dan moest hij wel eens van het podium af geholpen worden...

Een Bijbelse verklaring:

*1:  De Bijbel:    “Toen ik dat grote gezicht zag, (de Engel, die bij hem
kwam) bleef er in mij geen kracht meer”...  (Dan. 10:8)

Vraag:  Bewijst dit dat Daniël een magnetiseur was?

*2:  De Bijbel:  De He re  Jezus zei (Lukas 8:46) dat er, nadat de zoom
van Zijn kleed was aang e ra a kt   (d oor een vrouw)  kràcht van Hem
was uitgegaan.

Vraag: Bewijst dit v oor u dat Jezus een magnetiseur was?

BEWERING:     Hij  zou ‘zijn krachten’
niet hebben kunnen v errichten’, als
buiten het ge bouw  Christenen in ge-
bed waren. 

Dit is een loze bewering. Zeker als er niet naar ge-
tuigen wordt verwezen.

(Afgezien daarvan: in de vele bandopnamen die ik
heb gehoord, ben ik nimmer enige aanwijzing in die
richting tegengekomen. 

Nergens heb ik kunnen merken dat de voorbede gestoord was op de
wijze dat u beweert. )
Ongeloof híndert wèl:  Ik kan me daarom wèl  heel goed vo o rstellen
dat mensen die bevooroordeeld waren, om die reden niet geloofden in
de verhoring van gebeden. 

De Bijbel:     Jezus  in Nazareth: ‘En Hij  kon daar geen kracht
doen... En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof’.            (Marcus 6: 5-6)

      Wie was de Engel die hem in
      alles leidde?
Zoals ik u probeer aan te tonen (d o o r h e t
aanvoeren  van telkens twee of meer ge-

tuigen) gaat u alweer uit van veelal b e sl i st  ònjuiste informatie. Op
grond van ùw informatie moet de engel wel  d emonisch zijn... Deze
engel sprak echter alti jd de WAARHEID.  Wie is dàn die engel...?



39

De Engel openbaart Zich in
een Vuurkolom    

 - Houston Texas. USA -
24 jan. 1950

Uit de Bijbel weten we, dat God zich meermalen in de vorm van een
Engel openbaart.
Ook openbaart Hij Zich in de Zoon, openbaart Hij Zich in een Vuurko-
lom enz., maar in dat alles bli jft Hij één God, die Zich bekend maakt in
verschil lende verschijningsvormen en bedieningen.                                    Wie
is die Engel?
     Een tweetal citaten.
  -  Onder pt. 18 haalde ik al even aan: 

CITAAT 52:   CITAAT 52:   CITAAT 52:   CITAAT 52:    (Eind van citaat 51)  
SIGN.OF.THE.MESSIAH.title  JEFF.IN  EM 41-58  59-0329E (Vertaald)

 113   046   113 Wat is ermee: gelooft u  d at  Jez u s o p stond uit de
dood? ("Amen.") I s  Hij hier nu? ("Ja.") Geloof t u Hem? ("Amen.") Dan,
als u mij zult ge lov en,  als ik u de Bijbelse Waarheid heb v erteld, en God
Zich omwendde en betuigde dat ik u de Waarheid heb v erteld, dat bete-
kent, dat v olmaakt... dat de Heere Jezus hier is. Klopt dat? ("Amen.")

Wie was die Engel?  
     Wie is de Engel des Verbonds? 

Wie is de Engel des Heeren?
Nogmaals:   de Almachtige manifesteert Zich op vele wijzen....

CITAAT 53:    CITAAT 53:    CITAAT 53:    CITAAT 53:             
UNCHANGEABLE.GOD.title  TULSA.OK  60-0326  ( Vertaald )

  E-25   025... Joh. 5:19: “Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u,        de Zoon kan niets doen v an 
Zichzelf, of Hij  moet het de Vader zien doen. 
Want wat deze doet, doet de Zoon evenzo.”  
 -  Is dat wat Hij zei? 
Joh. 5:19, toen Hij wist waar een man lag met een
zwakte, l iggend op een matras, zei hem dat zijn
geloo f hem gezond zou maken: zijn bed op te
pakken en door het gebouw gaan. 
En Hem werden vra gen gesteld onder de Joden,
en Hij l i e t  duizenden mensen daar l iggen, lam,
kreupel, b l i n d ,  g e b rekkig. Hij zei: “Ik doe alleen wat de Vader mij
v e rtelt, of Mij  toont om te doen.  Nu, Ik doe, WAT IK DE VADER
ZIE DOEN. De Vader werkt, en Ik werk evenzo.” 
Nu, DAT IS ZIJN GEEST. (Einde citaat)

Mag ik het simpel voorstellen?  W. Bran h am zegt: De Here Jezus
is hier. 
Wie is de Heere Jezus? Hij is God. Wat is God: God is Geest.
Zijn Geest is aanwezig. 
Maar Hij manifesteert Zich ook als een Engel, bijvoorbeeld als de
Engel des Heeren...
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BEWERING:  Zijn vrouw stierf
                 tijdens een bevalling.
  

Een verz inse l.  Een verz inse l.  Een verz inse l.  Een verz inse l.  
Maakt uw bronnen op z’n minst slordig...
(Zijn eerste vrouw stierf in 1937, vele maan den na de
geboorte van haar laatste baby.  Zijn twe e d e  vrouw
stierf in haar ouderdom.)

BEWERING: De dood v an zijn v rouw
was het gev olg v an het niet prediken
v an de ‘oneness leer’.

 Verzinsel; maakt uw bronnen nog slordiger...

A.A.A.A.  W.  B ranham geloo f de  ze lf s  nie t in de W. B ranham geloo f de  ze lf s  nie t in de W. B ranham geloo f de  ze lf s  nie t in de W. B ranham geloo f de  ze lf s  nie t in de
 Oneness  leer! Oneness  leer! Oneness  leer! Oneness  leer!

CITAAT 54:CITAAT 54:CITAAT 54:CITAAT 54:    HEBREWS.CHAPTER.4.title  JEFF.IN  HEB  57-0901E    (Vertaald)

  141-126   047 ...Nu, de Oneness-richting pakte het, de groep oneness-
mensen ,  en proberen Vader, Zoon, Heilige Geest gewoon één bedie-
ning te maken, en één plaats, en zoals je vinger: één. 
     Dat is verkeerd. God zou niet kunnen... Jezus zou niet Zijn eigen
Vader kunnen zi jn  geweest. Als Hij het was, dan was Hij een...  Wel, hoe
zou Hij Zijn eigen Vader kunnen zijn geweest?
En als God een mens is, apart v an de Heilige Geest, dan had Hij twee
v aders.   Want de Bijbel zei:
   - dat de Heilige Geest Maria ov erschaduwde en zij werd zwanger. 
En de Bijbel zei, in Matthéüs 1: 18,
   - dat dat wat in haar ontv angen is, v an de Heilige Geest is.  
Welke is dan Zijn Vader: de Heilige Geest of  God? Beide (is) dezelf de
Geest, of  Hij had een onwettige geboorte door twee geesten.  
Dat is een Katholiek dogma, en het was nooit een Bijbelse leer.    
Er is één God. Jezus zei: “Hoort, o Israë l ,  I k  ben de Heere uw God,” één
God, niet drie goden. ( Marcus 12: 29 )

CITAAT 55:CITAAT 55:CITAAT 55:CITAAT 55:
GODHEAD.EXPLAINED.title  CHICAGO.IL  V-2 N-24  61-0425B (Vertaald)
  28-2   074  Dan, u Onenes s -broeders, wanneer u doopt, zegt u: ‘Jezus’.
Ze gebruiken niet... zij...  ‘Jesus Only ’ gebruikt alleen de naam ‘Jezus’. 
Er zijn gewoon zo v éle Jezussen, maar het is ‘De Heere Jezus Christus’.
Ziet u? Er zijn er v elen die dopen in de N aam  v an Jezus; Daar sta ik
zeker niet achter.  Er is geen Schrif tgedeelte v oor. 
Neemt u het origineel, en kijk of  het niet ‘Heere Jezus Christus’ is. 
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       OHIO OVERSTROMING 1937

Zeker. Hij is de Heere Jezus Christus.
Er zijn v ele Jezussen, zeker. En ‘De Christus’ is ‘De Gezalf de’. 

BBBB.  De werkel i jke reden: De werkel i jke reden: De werkel i jke reden: De werkel i jke reden:  
Hij had naar zijn schoonmoeder geluisterd (om niet met ‘die pink
stermensen’ om te gaan), in plaats van naar God. 

CITAAT 56:CITAAT 56:CITAAT 56:CITAAT 56:
LIFE.STORY.title  TOLEDO.OH  51-0722A  ( Vertaald )

  E-68   068 ...O, tjonge.  Daar was het. En hier is het waar ik mijn fout
maakte ,  vrienden. Ik luisterde naar mijn schoonmoeder in plaats
v an na a r God te  luisteren.     En als ik toen door zou zijn gegaan,
dan zou deze geweldige za a k zich hiervóór hebben gemanifesteerd,
en was de Gemeente verder gevorderd geweest.  
Maar luister naar mijn fouten: hi e r i s h e t waar moeite begon.   Hope
zei: “Ik zal hoe dan ook gaan.”
Ik wilde de gevoelens van haar moeder niet kwetsen, en haar m o e d e r
zei: “Waarom ga je ginds niet heen naar–naar de kerk, totdat  je ervoor
betaa l d  krijgt, en dan een pastorie krijgen en je gedragen als iemand
die een beet j e  verstand heeft, in plaats van...?... Denk je dat ik zou
kunnen toelaten dat mijn dochte r h et land door gesleept werd, en dat
ze vandaag eet, en morgen niet eet? En–en nooit eens een ander stel
kleren aan haar l i j f, en zei: “En meedraaien met dat stel uitschot.”

CITAAT 57:CITAAT 57:CITAAT 57:CITAAT 57:
LIFE.STORY.title  ZURICH.SWITZERLAND  55-0626A  ( Vertaald )   

  E-21   021     Nu ,  l u i ster vanaf hier! Ik luisterde naar mijn schoon-
moeder in plaats v an naar God, en verloochende de gemeente, en
ging terug door met de Baptisten-men-
sen. Meteen troffen rampen mijn hu i s.
Mijn vrouw werd ziek; mij n  vader stierf
in mijn arm; mijn broer werd gedood.
En alles gebeurde gewoon binnen een
paar dagen. 
Een geweldige overstroming trof het
land en spoelde de huizen weg.
Mijn vrouw lag in het ziekenhuis. En ik
was weg voor red d ingswerk met mijn
b o ot. En op een avond, buiten op he t
water, raakte mijn boot in de stro o m ,
en zou over grote watervallen gaan. 
Ik kon de motor niet gestart kri jgen, en ik hi e f  m i j n  h a n den op, en ik
zei :  “Oh, God, laat mij niet verdrinken. Ik ben het niet waard om te
leven, maar denk aan mijn vrouw en baby.”
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BEWERING:    HIj  zou een afv allige,
occulte profeet zijn, omdat hij  de
 ’oneness-leer’ predikte.   

  Een ‘Afvall ige occulte profeet’?
 

       W. Branham gelóófde helemaal niet in de
       Oneness-leer!  ( Heb ik al aangev oerd onder  Pt. 22A)

N.B.  Beseft men wel het  gewicht van het  misplaatst
‘dood-verven’ van W.M. Branham als ‘Afvall ige-Occulte-Profeet’?

Als hij namelijk wèl een profeet van God i s  (zijn ‘Zo Spreekt de
Heere’ heeft nooit gefaald),  dan zo u  m e n  de Heilige Geest die door
Hem heen sprak, een Occulte-Boze-Macht  (zeg maar ‘Beëlzebul’)
hebben genoemd... ( Lucas 12: 10 - lasteren tegen de Heilige Geest... )

BEWERING: De engel zei hem om
de  oneness-leer te prediken.

Hij noemt nergens dat een engel hem zei 
om de Oneness leer te prediken. 
Anders zou hij zich bovendien zeker niet openlijk        
    tegen die leer hebben afgezet. 
Integendeel: Hij gelóófde niet in de Oneness leer. 

CITAAT 58:
IS.THIS.SIGN.OF.THE.END.SIR.title  JEFF  V-2 N-11  62-1230E        ( Vertaald )

  37-2   101   ... DE ÓNENESS DWAALDEN AF OP ‘JEZU S’  N AAM’ .   D e
Drie-eenheid dwaalde af  op Vader, Z oon, Heilige Geest, precies zoals ze
deden bij het Nicaea Concilie: dezelf de zaak.   Ze waren beide fout. Nu,
in het midden v an de weg, in de Schrif ten, l ig t  de waarheid. Ziet u waar
we aan toe zijn?

BEWERING:        Door deze engel
omarmden ‘de moderne profeten’
de oneness-leer.

Alweer een uit de lucht gegrepen insinuerende opmerking.
 

Neen.  Als zij  W. Branham hadden gevolgd, dan zou-
den ze de Oneness-leer juist niet hebben geloofd!
Ggg

U suggere e rt -o p grond van een onwaarheid- dat de
Engel die  W. Branham ter zijde stond, hem wel tot
een valse leer zal hebben geleid. 

  Waar grondt u dit op...???

In de volgende en la a tste  z in (op nog steeds bladzijde 37) nóg een
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insinuatie:

BEWERING: Een engel liet W. Bran-
ham een Indiër tot ‘messias’ benoe-
men.

W. B ranham benoemde W. B ranham benoemde W. B ranham benoemde W. B ranham benoemde NOOITNOOITNOOITNOOIT  iemand  iemand  iemand  iemand 
to t ‘opvo lger’ ,  en zek er nie t to t ‘Mess ias ’ .to t ‘opvo lger’ ,  en zek er nie t to t ‘Mess ias ’ .to t ‘opvo lger’ ,  en zek er nie t to t ‘Mess ias ’ .to t ‘opvo lger’ ,  en zek er nie t to t ‘Mess ias ’ .

              
De werkeli jkheid: In zijn predikingen komt de naam
van deze Indiër zelfs nooit ook maar eenmaal voor. 

Ik heb zelf wel een ziekmakend boekje gelezen van  d e  h and van
genoemde Indiër, waarin hij zelf suggere ert  een ‘messias’ en wat al
niet meer te zijn, en waarin hij probeert zi ch  a u to ri teit aan te meten
door zich op Will iam Branham te beroepen.
Op dezel fd e  wi j ze handelen talloze sekten in deze wereld. Ze beroe-
pen zich op de Heere Jezus Christus als het hoofd van hun ‘kerk’.
U neemt dat toch ook niet serieus? 
Waar komt deze onzin, want dat is het, vandaan? 
Uw recensent hierin, Dr. Kurt Koch, die z i ch aanvankelijk fel verzette
tegen vele vorme n  va n  g ebedsgenezing en die de bron schijnt van
deze informatie, heeft kennelijk niet onderzocht of zijn gegevens wel
klopten.
   -   Een messias aanstellen? 
De enige keer dat India in W. Branhams prediking wo rd t  g e n o emd in
ve rb a n d  met een Messias, is om uit te leggen dat ieder mens zijn
eigen idee heeft over zijn messias... Zie het volgende citaat.

CITAAT 59:CITAAT 59:CITAAT 59:CITAAT 59:
INVESTMENTS.title  PHOENIX.AZ  63-0126 (Vertaald)

  E-29   029   ELK LAND WIL EEN MESSIAS. En toen God Israël een
Messias zond, waren ze allemaal aan het bidden voor ee n  Messias. In
de dagen van het ko m e n  van de Messias, wilde Israël een generaal
die te voorschijn zou komen en Rome vierkant het land uit slaan. 
Te zelfder ti jd wilde Rome een messias, d i e  zou komen en–en voor
hen een nieuw geweldig militair regime  o p ze tten dat zou–dat Egypte
zou innemen, en heel de rest van de natiën, en ze  e ruit zou slaan.
Ie d e r wi l d e een messias.       ...INDIA WENST EEN MESSIAS, en zíj
wil len er een die hen zal voeden zonder ervoor te werken. Amerika wil
er een–zij wil len een intellectueel genie. (Einde citaat)

     Deze Lawrie had even weinig gemeen met Will iam Branham, op wie
hij zich beriep,  als bijvoorbeeld Duitslands messias (Adolf Hitler) iets
gemeen had met de Almachtige (al beriep hij zich nòg zo op Hem...)
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   BEWERING:   ‘Dr. Koch merkt op:...,
dus...’ (Voorgelicht worden door een
oplichter...)

Iemand las kennelijk een ‘openbarings-geschriftje’
van voornoemde Indiër, die uit was op het geld van
goe d g elovigen,  en publiceert daaruit over W. Bran-
ham. Geen goede bron...

Broeder, hoort u alstublieft eerst zelf het verschil met d e bezielende
Evangelie-verkonding van een  ongeletterde, maar deso ndanks door
de Almachtige aangestelde prediker als W. Branham. Als u daarna iets
doorneemt van de hand van  Paluser (Moet zijn: ‘Paulaseer’) Lawrie,
dan begrijpt u hoogstwaarschijnli jk waarom de eerste  zelfs nooit met
een woord (op de kansel althans) over deze Lawrie heeft gesproken.
Dr. Koch liet zich voorlichten door een oplichter, in z i jn i jver om de
vermeende ‘valse profeet’  W. Branham te bestri jden.  

- Ik herinner m e  i n e ens een verhelderend boekje van een ti jdgenoot
van W. Branham: P farrer Otto Witt. -Ik heb het inmiddels gevonden.

Ds. Witt stel d e  d e stijds een diepgaand onderzoek in, op grond van de
Schrift, over Dr. Kochs p u b l i ca ties en lezingen inzake Will iam Bran-
ham.  Het l i jkt me nuttig om hier iets over te typen uit zijn bevindingen. 

Zijn uiteindelijke conclusie l iegt er niet om...

RRRR  QQQQ  RRRR
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CITAAT 60:CITAAT 60:CITAAT 60:CITAAT 60:    (Getuigenis   Ds . Otto Wi ttGetuigenis   Ds . Otto Wi ttGetuigenis   Ds . Otto Wi ttGetuigenis   Ds . Otto Wi tt ) (Vertaald)

‘W at nu het v oorhanden materiaal v an Dr. Koch betref t, zo m oet  nog
eens  gezegd worden: Slechts door een zeer opperv lakkige, op ‘horen
zeggen’ opgebouwde ‘bewijsv oering’, heef t Dr. Koch een v reemde theo-
rie v an een v ermeende occulte belasting kunnen construeren.
Deze methode, die alleen m aar  al het belastend schijnende materiaal al
te ijv erig bij elkaar v erzamelt, om dan daarmee een v ooringenomen me-
ning te ondersteunen, is Dr. Koch onwaardig, die in zijn boek stond op de
allergrootste objectiv iteit. 

Het is dan v erdrietig, dat hij in ons gev al gedeeltelijk onjuis t e  beweringen
(om niet te zeggen onwaarheden), ov ergenomen heef t en deels met
halve   waarheden en vermoedens opereert.
En daarmee is hij op nonchalant e wijze, tegen de door hem zelf  opgestel-
de principes v oor een rechtv aardig onderzoek naar de waarheid, tot een
v erkeerd oordeel ov er Branham gekomen.
De Christelijke Gemeente moet daarom over deze, nog zacht uitge-
drukt ‘ondeskundige methode’ van rechtsvinding worden ingelicht en
voor de afschuwelijke  verwisseling  waar  D r. Koch het slachtoffer
van is geworden, worden gewaarschuwd.
Niet alleen dat: Dr. Koch zelf  moet gewaars chuwd worden. Hij zou zich
s lec hts een ogenblik de mogelijkheid v oor ogen moeten houden, dat
Branham, in weerwil v an menige wellicht met rec ht  a f  t e  keuren nev env er-
schijns e len in zijn samenkomsten (waar gaat het al trouwens v olmaakt
toe), een gezondene en gezalf de des  H eeren; een knecht en prof eet
v an Jezus Christus is...
- zou Dr. Koch daar niet met een ijzige sch r i k bevangen worden, dat
hij met zijn stellingen en voordrachten over Branham en  andere man-
nen Gods, langzaam maar zeker naar de grens stevent die hem van
het Koninkrijk Gods en vergeving voor eeuwig uitsluit?
...Ik wilde Dr. Koch en allen die zich zijn v erk eerde oordeel hebben eigen
gemaakt of  het naprat en, nadrukkelijk gewaarschuwd hebben - v oor hun
eigen bestwil.’

(Uit:  Otto Witt: ‘William Branham; Prophet oder Wahrssager? - Blz. 92-93
          -Verlagsbuchhandlung Hermann Rathmann, Marburg an der Lahn)

BEWERING: Hij zou een link zijn
met hindoe-goden. 

INTEGENDEEL: 
W. Branhams bezoek aan India was ‘Link’
v oor  hindoe-goden!

Afgaande op de ‘Furchtbaren Verwechslung’ van Dr.
Koc h,  die echter later op zijn inzichten ov er onder meer Goddelijke gene-
zing is terug gekomen, met name na een bezoek aan Zuid Af rika, meent
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William Branham en zijn zoon Billy Paul
bij ontvangst in India

u met recht te mogen konstateren: 

‘Het is beslist geen v reemde gedachte dat Branham  WEL EENS DE
LINK Z OU KUNNEN ZIJN tussen de directe connecties die hij had
met hindoegoden uit India... en de v erontreiniging v an zijn
geestelijke kinderen ... met kundalini en Shaktipat’.

Het v olgende v erslag v erhaalt enige gebeurtenissen tijdens een kort
 bezoek v an W. Branham aan Bombay .      
Daaruit mag duidelijk zijn, dat de conf rontatie v an Branham met hindoe-
priesters alles behalv e ‘een negatiev e link (=schakel)’ was ‘v an hindoeg-
roepen naar bepaalde groepen Christenen’.

Ev enmin als de conf rontatie die de prof eet Elia had met Izebels Baäl-
priesters, v eroorzaakte dat de Baäl-groepen v ia Elia’s optreden inv loed
kregen op bepaalde groepen Israëlieten... (1 Kon. 18: 7-39)

CITAAT 61:CITAAT 61:CITAAT 61:CITAAT 61:   
KORT BEZOEK AAN INDIA       
( NB.: Bij ‘...’ zijn citaten enigszins bekort.)
THIRSTING.FOR.LIFE.title  CHICAGO.IL  59-0613  (Vertaald)

E-5     005   . . .ik v ertelde een gev al uit
India wat gebeurde, en dat was op het
podium. Na die middag,...
Ik werd geïnterv iewd door (ik za l  zeg-
gen zev entien... Het zouden er zev en
geweest mogen zi jn, omdat het v ia
een tolk ging), dat daar verschillende
godsdiensten vertegenwoordigd wa-
ren die av ond of  middag.  En alle ze-
v entien v an ze waren tegen de Christelijke gods dienst. Nu, u kunt zich
v oorstellen hoe je je v oelde. Ik was in de tempel van de Jaïns. Dan
waren er Sikhs, de Jaïns, de Mohammedanen, de Boeddhisten, enzo-
v oort. En ieder was tegen het Christendom.
En de meesten v an hen geloof den in reï nc arnatie... ...denken dat het
v erkeerd is om op een mier  t e  t rappen. Ziet u, dat zou je nooit kunnen
doen. Dus ik sprak mijn deel. Ik v oelde dat ik een v errader v an Christus
zou zijn geweest als ik niet iets had gezegd.

 E-6   006 Dus toen, die av ond in de  samenkomst,... 
...        En de burgemeester v an de s t ad was  erheen gekomen, hij was bij
m e d ie middag, en v elen v an de grote leiders, de bisschop v an de Met ho-
distenkerk, en v ele andere Christelijke leiders, waar we samen kwam en in
het Taj Hotel.
En zo zeiden ze, dat ik het in de stàd moest houden. En ze waren m et
honderdduizenden in de samenkomst om  haar  b i j te wonen. Het is met
geen m ogelijkheid te schatten hoev elen daar zouden zijn, omdat gewoon
zov er als je kon kijken het één mensenmassa was.

 E-7    007   .... toen we op de kansel kwamen, om met sprek en t e  begin-
nen, sprak ik ov er het onderwerp: Jezus Christus, dezel f de gisteren,
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heden en v oor immer. En zij... 

Wat Hij gisteren was... En dat we v andaag het zelf de zouden kunnen v er-
wachten als Hij v andaag dezelf de is. Dat Hij nie t  dood is ,  maar dat Hij is
opgestaan uit de dood...
En dus, toen we geen gebedskaarten konden uitgev en, lieten we ze
gewoon dicht opeen staan, zo goed als ze konden. En de wachters
zouden mensen naar v oren brengen. Wel, nadat er een paar v oorbij
waren gegaan, en ze waren  beginnen te  zien hoe de Heilige Geest de
omstandigheden bekend zou maken en wat ze hadden gedaan, toen...
Natuurlijk, onder de zalv ing, kon je v ernemen dat de mensen dachten dat
het telepathie of  iets dergelijks was, omdat ze heel wat  tov erij en alles
hebben in India.

 E-8   008 ...Duiv e l -werk ers ,  en denk t  u  n iet dat ze je niet zullen
uitdagen; ze zullen het. En je kon maar beter weten waar je ov er spreekt.
 ... Je kunt niet doen zoals  je  in  de Verenigde Staten kunt doen, dat alles
er mee door kan. Je moet er zeker v an zijn dat  het  ju is t  is, of  zeg hele-
maal niets.

  E-9   009 ...je kon beginnen te voelen  d at  d e R aj i s  en diegenen
die daar buiten zaten geloofden dat dat te l ep athie was. En na een
poosje, kwam een... was er een m elaat s e die langs kwam. En ik wist niet
al te v eel ov er het omgaan met m elaat s en. Ziet u, alleen in Af rika had ik
wat erv aring... D eze melaatse met alleen maar stompjes arm, zi jn
gezicht b ij hem helemaal weggev reten, kwam gewoon en sloeg zijn ar-
men om me heen. Ik bad met hem. En terwijl hij het podium v erliet... 
Toen was de v olgende die naar bov en kwam een blinde man .  En de
Heilige Geest vertelde hem wie hij was.  Ik kon zijn naam niet uitspre-
ken, moest gewoon de letters spellen voor zijn naam.
Vertelde hem hoe hij twintig jaar lang in deze toestan d  was geweest,
en een zon-aanbidder  was, en dat hij blind was geworden door het
aanbidden v an de zon - er naar kijkend - en toen dat hij een bedelaar
was; twee kinderen had.
D at  was  allemaal waar. En toen zei ik: “Ziet u, ik kan hem niet genezen,
want ik kan niet doen wat God reeds heef t gedaan, want Hij werd v er-
wond om onze ov ertredingen, en door Zijn  striemen is ons genezing ge-
worden.”

  E-10   010 ...
  E-11   011 . . . D us ,  n iem and kan genezen. Ik heb nooit in mijn leven
iemand genezen, en zal het n o o i t . Maar ik heb wat directe antwoorden
op gebed gehad, heel wat keren, wanneer ik bad v oor  m ensen. Het is
het gebed dat... Het gelov ige gebed zal de zieke behouden.
Dus er is geen manier v oor mij om de m an t e  genezen.     En hij was–was
twintig jaar blind geweest. Een Methodisten dokter was aanwezig die hem
onderzocht.  Zijn ogen waren wit v an het blind zijn.  En toen, terwijl ik
gebed opzond v oor de broeder en hem het podium  begon te laten af -
gaan, was het de soev ereine genade v an God...  Er kwam  een kleine
schaduw precies bov en hem. En ik lette erop, en het was een visioen. 
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Daar stond de man met zijn normale gezichtsvermogen ,  net als ieder
ander.   Nu, ziet u, het was... Het was de genade v an God die dat deed.

Toen was het de gelegenheid. Daar was mijn gelegenheid om toen
tot de mensen te spreken. 
En ik zei: “Ik werd onthaald v andaag in de tempel v an de Jaïns ,  en ze-
v entien v erschillende religies kleineerden ons  C hristendom... “ En ik zei:
“Nu, v anav ond, hier is een man die een aanbidder v an de zon is, die
blind is. 
 En u zegt  dat de Mohammedaanse religie drie keer de omv ang heef t
v an het Christendom...”, wat waar is.

 E-12   012     ...Ik zei:  “N u,  ik  v roeg de Mohammedaanse priester om hier
te komen en het gezic hts-v ermogen v an deze blinde man te herstellen.
En als hij het kan doen, dan zal deze blinde man Moham m edaan wor-
den, en ík zal het  ook – als hij het gezichtsv ermogen aan deze man kan
teruggev en.”  En ik zei: “Ik daag ook de priester van Boeddha uit, al de
Jaïns, of welke van  de rest van de religies hier ook, ieder van u
leiders,  kom hier, u heilige mannen, en geef deze man het gezichts-
vermogen terug. 
W ant  er  is  een God die hem schiep, en hij wil terugkomen met een waar-
achtig hart om die God te aanbidden, zeker, die God d ie zijn gezichtsv er-
mogen za l  herstellen en hem terug in de toestand brengt om Hem te
aanbidden.”
Nu, het zou niet nodig geweest zijn voor mij om dat te zeg g en als er
geen visioen was geweest en ik wist waarov er ik spràk.

  E-13   013    Dat is de m anier  waarop onze Heere het deed.  Hij zei: “Ik
doe niets tenzij de Vader mij eerst toont wat te doen.”  J ohannes 5: 19. 
Geen profeet, of zelfs de Heere Jezus niet, ging ooit dingen doen
gewoon op goed geluk. Jezus  kon niet liegen, omdat Hij God was, en Hij
zei: “Voorwaar ,  v oorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen uit Zichzelf ,
dan wat Hij de Vader ziet doen (niet: Wat hij de Vader hóórt doen), maar
de Vader ziét doen.”
Elia op  d e Karmel, toen hij de jonge os en alles had neergelegd, kwam
hij naar v oren v oor het v olk, en zei: “Heere God, dit alles heb ik gedaan
op Uw bev el.”  Altijd God. H et  v lees kan zich nergens op beroemen. En
het was een v is ioen. En dat is de reden dat hij v rijmoedig kon spreken,
omdat God het zo had gesproken. Dat maakt het v ast.
Dus toen, toen ze allemaal heel rustig waren, zei ik: “Dit is  een v reselijk
rustige groep mensen. “ 
En ik zei: “Nu, v andaag, probeerden u Mohammedanen mij te v ertellen
hoev eel groter de Mohammedaanse religie was dan het Christendom. Nu,
laat de priesters naar voren komen en het doen, of  wie v an de ande-
ren v an u ook.”  
Ik zei: “De reden dat ze het niet k om en doen, de reden dat ze niet ko-
men,  is:  omdat ze het niet kúnnen doen.”  En ik zei: “Ev enmin kan ik
het. Maar de God des Hemels die Zijn Zoon, Christus Jezus, deed
opstaan, Die vandaag leeft, en Die ik vertegenwoordig, heeft mij een
visioen getoond, dat de man zijn gezichtsvermogen zal gaan terug
ontvangen. Nu, a l s H i j  het niet krijgt, dan ben ik een valse leider en
behoorde India te worden uitgejaagd ...
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Ik wil niet argumenteren met uw t ekstboeken en uw religie. Ik wil gewoon
dat de–de man zijn gezichtsv ermogen wordt teruggegev en. En laat de
God die de God v an de schepping is, Die het menselijk  ras  m aak t e, hem
zijn gezichtsv ermogen weer  herstellen, want daar is geen misle idende
trúc v oor nodig. 
Het zal werkel i jk  m oeten zijn, omdat het zal moeten worden geschapen,
want hij heeft geen ogen.”
  E-14   014 Wees niet bang. Onze God is God. Als Hij ooit God was, is
Hij nog steeds God. 
En als Hij al God is, dan is Hij God v an de gehele schepping. En dus,
toen ik dat zei, toen zei ik: “Ze zullen niets zeggen. En ik denk dat God
heef t v erkozen dat dit zo zou zijn. 
Nu, we zullen zien of  het gebeurt.”  En ze bogen hun hoof den. En toen
we baden, gingen de ogen van de man  o p en, kon net zo goed zien als
welke persoon ook hierbinnen.

“O,”  zei ik, “Hoev elen v an u willen Jezus Christus aannemen als uw per-
soonlijke Redder, als  de ogen v an deze man geopend worden?”  En
gewoon zov er als je kon kijken: tienduizenden handen in de lucht gest o-
ken.  
En dan met geen medewerking onder de kerken... Misschien, v anav ond,
zijn 99  (Kennelijk bedoeld:  ‘999'; Vert.)  v an elke duizend terug in de
tempels v an Boeddha enzov oort, v anwege het gebrek aan medewer-
king van mensen om daar heen te gaan en die mensen v erder te leiden
de gemeenten in. 
Het is jammerlijk dat er geen medewerking is tussen de Christenmensen
v andaag, wanneer God probeert om iets te doen. Dat is het moeilijkste
wat ik heb ontdekt, en de meest misv erstane zaak ,  d at  mensen niet
willen samenwerken omdat je niet van hun denominatie b en t .   H et is
een schande v oor de wereld. (Einde citaat)

- - -

  
  Is dat misschien ook een diepere oo rza a k van de ongewilde verd-
eeldheid onder Gods kinderen?

Antwoordt ‘de God van Elia’ (zoals we dat zo fi jn kunnen zi ngen),
wel met Vuur, maar willen we  (door de traditioneel i n g e p re n te gren-
zen) toch niet horen?   Moet een profeet die gezalfd is m e t  d at Vuur,
nog steeds  vrezen voor zijn leven? 

Elia moest het; Jezus ook... (1 Kon. 19: 1-3; - Matth 26: 3-4.)

Je ho e ft iemand niet letterli jk te doden om van hem af te zijn...  Zelfs
een gerucht kan een bediening do d e n .  Onze communicatie-maat-
schappij, waar iede re e n tegenwoordig heel gemakkelijk zijn eigen
‘De skto p  ‘ heeft en z’n eigen ‘Wereld Wijd Web’ kan spannen, is da a r
uitermate geschikt voor... 

RRRR  QQQQ  RRRR
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( P t.  29  t/m 44 )( Pt.  29  t/m 44 )( Pt.  29  t/m 44 )( Pt.  29  t/m 44 ) KOMT DE MODERNE PROFETEN-BEWEGING
UIT WILLIAM BRANHAM VOORT  (???)

Een loze beschuldiging: aan de v ruchten kent
men de boom.  Maar u wijst  kennelijk naar de
v erkeerde boom...: de moderne profe ten-bewe-
ging draagt totaal andere v ruchten!

Een Bijbels pr inc ipe is, dat een prof eet  indiv idueel door God wordt aan-
gesteld. Er is geen ‘prof etische successie’.              
Anderzijds heef t een v erv alst schilderij altijd een echte v oorloper...  
Je kunt een echt kunstwerk niet beoordelen aan een (slechte) kopie. 

De Schrif t:
A.   In Oud-Testamentische tijden was er een (groot) v erschil tussen een
      een prof eet als Elia,  en de  groep prof eten-zonen.  (2 Kon. 2: 3-7)

B.  Paulus waarschuwde, dat na zijn v erscheiden wolv en naar
 de kudde zouden komen;  (Hand. 20: 29) 
 op dezelf de wijze als er tijdens Mozes’ exodus een Jannes en een
 Jambres opkwamen . (2 Tim. 3:8 )

De wolven kwamen niet voort uit Paulus, ev enmin als Jannes en Jam-
bres v oortkwamen uit Mozes. 
Het waren naboot s ers, die genoeg misleidende tekenen hadden om
zwakke punten (zoals de negen punten die  u noemt als kenmerken v an
de Moderne Prof etenbeweging) v oor de ‘doorsnee-gelov igen’ toe te
dekken.

Ik heb net als u een ‘Ov erv loed aan inf ormatie’. Maar dan wel uit
de eerste hand. 
D e m eeste v an de negen negatiev e punten die u toeschrijf t aan de ‘Mo-
derne Prof eten’, zal ik zo goed m ogel i jk  aantonen als zijnde strijdig met
de onderwijzing en het leven van W. Branham.

BEWERING:  Ze nemen het niet nauw
met  de accuratesse v an hun profetie-
en.

W. Branham juist wèl!  Hij  daagde dikwij ls ieder
ui t,  om ook maar ergens aan te tonen dat ee n
profetie niet 100%  juist was geweest. 

 (Zie ook citaten onder pt. 14 / bl.27.)

CITAAT 62CITAAT 62CITAAT 62CITAAT 62:   (Hoe nauwkeurig moet droom-uitleg zijn?)

IS.THIS.SIGN.OF.THE.END.SIR.t  JEFF  V-2 N-11  62-1230E    ( Vertaald )

  8-4   026   Nu, in die visioenen en uitleggingen... Ik kan de uitleg van
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een droom niet vertellen totdat ik exact door een visioen zie wat de
droom was. En velen van u weten dat u mij uw droom hebt verteld, en
zouden het zelfs niet helemáál vertellen.  En toen ik de droom naar me
te ru g  zag komen, keerde ik me om en vertelde u dat er veel van  i s
wat u wegliet, en u dan vertel wàt u er uit weg liet.

U weet dat het juist is. Als dat juist is, zeg: “Amen.”     De dingen die u
mij niet vertelde...  Da a ro m  (Ziet u?), als de–zoals Nebukadnezar zei:
“Als u mij niet kunt vertellen wat ik droomde, hoe zou ik dan weten dat
u de uitleg ervan hebt?“ ”Amen”.   De dingen die u mij niet vertelde...

Maar al deze índrukken, we moeten ze niet nemen en zeggen:
“ZO SPREEKT DE HERE.” Dat moeten we niet doen.  We  moe ten
ee n di recte stem hebben, een antwoord v an God, v oordat we
kunnen zeggen dat het Gòd is, niet een indruk, niet een gev oe-
len.   Ongeacht hoe zeer het stuwt, u zou mogen zeggen: “Ik geloof
dat het op deze man i e r zou kunnen zijn,” maar wanneer u   ‘ZO
SPREEKT DE HEERE’ spreekt, bent ú het niet.
Let op het podium.  Hebt u het ooit z i e n falen?  ZO SPREEKT DE
HEERE is volmaakt, heeft nooit gefaald. 
Zolang als het ZO SPREEKT DE HEERE is, kan het niet falen.

(Einde citaat)

29-1     VOORZEGGING  OVER HET JAAR 1977   

EVEN TERZIJDE: 
W.  B ranham geeft duidelijk het verschil aan tussen zijn eigen visie en een
profetische uitspraak:

CITAAT 63CITAAT 63CITAAT 63CITAAT 63:  
HE.CARES.DO.YOU.CARE?.title  JEFF.IN  V-12 N-4  63-0721

  16   010   ....En weest u er zeker v an nu: als ik wat   dan ook v an de
Heere zeg om het aan u te zeggen,   dan is het altijd... Nu spreek ìk,
maar wanneer Hij   spreekt, zeg ik: “Dit ben ik niet, het is ZO SPREEKT  
DE HEERE.”  En ik kan het niet zeggen totdat Hij het   me v ertelt...         
                             ( Einde citaat )  
Zo staat er in William Branhams hiernaast af gebeelde boek:  ‘Een Uiteen-
zetting v an de Zev en Gemeente Tijdperken  (samengesteld door
Rev .L.Vay le, predikant te Cov ington, Ohio, U.S.A..) de v olgende zinsne-
de: 

CITAAT 64:CITAAT 64:CITAAT 64:CITAAT 64:  

“...dat omstreeks 1977 de wereldsystemen zullen komen te  eindigen,
en het Millennium een aanvang zal nemen.”        (Blz. 296- 1e druk; NL-

uitgav e)      (De Engelse uitgav e spreekt hier v an: “...en
het Millennium binnenhelpen”.)
 

Horen we nu W. Branham over dit onderwerp spre-
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ken op de oorspronkelijke geluidsbanden, dan zegt hij echter het vol-
gende: 

CITAATCITAATCITAATCITAAT     65656565         “In 1 9 0 6  b e g on het
Gemeente-ti jdperk van Laodicea, en ik weet

niet wanneer het zal eindigen. Maar ik vo o r-
ze g, dat het tegen 1977 voorbij zal zijn .   Ik
voorzèg; niet dat de Heere het me zei,  maar ik
voorzeg het.” 

(Uit: “Het Gemeente-tijdperk v an Ef eze”, JEFF.IN    

                                                                           ROJC 46 60-1205.)
CITAAT 66:  CITAAT 66:  CITAAT 66:  CITAAT 66:  
“...ik zou dat een jaar mis kunnen hebben, ik
kan het twi ntig jaar mis hebben, ik zou het
honderd jaar mis kunnen hebben,... Maar
ik voo rzeg, dat overeenkomstig een visioen
dat Hij mij toonde, en de ti jd in beschouwing
genomen, de snelheid waarmee alles zich ont-
wikkelt, dat het ergens tussen ‘33 e n  ‘77 zal
zijn..”

(Uit: ‘Het Gemeente-tijdperk v an Laodicea’,             
                    JEFF.IN ROJC 43 60-1211E.)

Ondanks deze duidelijke uitspraken, wordt in allerlei kringen nog steeds
steevas t beweerd, dat William Branham een valse profeet was, omdat hij
zou hebben ‘geprofeteerd’, dat de wederkomst in 1977 zou plaatsvinden’.
...  Men neemt het niet al te nauw om precies te horen of een man van
God in de naam des Heeren spreekt, of dat hij zijn eigen mening zegt;
duidelijk aangevend dat hij NIET profeteert.

29-2 WAS  PAUL CAIN Z IJN ‘PROTÉGÉ’???WAS  PAUL CAIN Z IJN ‘PROTÉGÉ’???WAS  PAUL CAIN Z IJN ‘PROTÉGÉ’???WAS  PAUL CAIN Z IJN ‘PROTÉGÉ’???

Paul Cain was geen ‘protégé’ (beschermeling) van
W. Branham,  m aar destijds een zelfstandig evangelist
die dikwijls diens sam e nkomsten bezocht.   Hij heeft
wel eens predikbeurten van W.  B ranham overgeno-
men als deze verhinderd was. Maar dat de den ook

andere evangelisten zoals T.L. Osborn en Dr. Tommy Hicks. 

BEWERING:            Hij liet zich met  
graagte consulteren door         
wereldleiders.

W. Branham was er niet in ge ïn te re sseerd om be-
langrijk te l i jken. Hij l iet z i ch  n iet ‘graag consulteren’
door wereldli j ke  leiders.    Het gebeurde eenvoudig
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Foto: Rev. Boze - W. Branham

omdat de Heere  hem dit door een engel had voorzegd.

(Verteld in: “Hoe de Engel tot mij kwam en zijn opdracht.” Prediking Index nr. 55-0117)

     (O.a. de ernstig zieke koning George V van Engeland, die zelf 
  Wm.  Branham verzocht om voor hem te bidden [Niet consulteren!].

    En de Heere genas hem:  van multiple sclerose...)  

30-1       W. BRANHAMS INSTELLING - 1111
CITAAT 67:CITAAT 67:CITAAT 67:CITAAT 67: ( Vertaald)

GETUIGENIS   (Door Rev . Joseph D. Mattsson-Boze, uitgev er v an ‘He-
rald of  Faith Magazine’.)
  
      “Ondanks dat er v erschil lende leerstellige pun-
ten waren waar  we behoorlijk v er uit elkaar lagen,
en schijnbaar nooit tot ov ereenstemming konden
komen, is de warme gees t v an gemeenschap tus-
sen ons nooit opgehouden. Daar ben ik erg blij om.

Rev . Branham had een
grote gav e v an God,
maar waar ik in zijn  le-
v en altijd het mees t
v an onder de indruk
was, was zijn groot  en
warm hart. 
Hij had ev engoed tijd
v oor de kleinsten als

v oor de grootsten. Hij gaf  uit zijn lev en v anuit
de Stroom Gods die door hem heen v loeide,
zowel aan de armste v an de armen als aan
de rijkste. Maar áls hij iemand bevoordeel -
de, dan was het de arme.

Ik kan m e de geweldige bijeenkomsten v oor
ogen halen en de geweldige resultaten in  de
grote samenkomsten waarin ik dikwijls op het
podium zat bij Rev . Branham. 

Soms kwam er v reze ov er me v anwege het
diepe gev oel v an heilig dat de samenkom -
sten doortrok, maar nooit  b leef  ik in gebreke om de gav e v an God te zien
werken door zijn dienstknecht en de warmte te v oelen v an de lief de die
zijn bediening doorstroomde”.
   (Uit: William Branham - In MEMORIAM -‘Herald of Faith’. Febr.1966 - Pag. 3 )
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30-230-230-230-2  W. BRANHAMS INSTELLING - 2222
CITAAT 68:CITAAT 68:CITAAT 68:CITAAT 68:      
CHURCH.CHOOSING.LAW.FOR.GRACE.title  MIDDLETOWN.OH  61-0316 (Vertaald)

  E-66   066      Eén groot man van een grote organisatie zei: “Broeder
Bran h a m ,  als u slechts water in de wijn doet ov er een paar din-
gen, dan zullen we u naar de hoofd-zenuwce ntra v an de wereld
v liegen in onze v liegtuigen en u laten prediken, als u sl e chts komt
en u bij òns voegt.”
Ik zei: “Schaam u, een man van waardigheid en eer met een doctors-
titel,  d i e  een dienstknecht van God zou vragen compromissen te
sluiten over Zijn Woord.”  Ik zei:  “Als  ik  fout ben, neemt u dan de
Schriftgedeelten; toon me wa a r ik v erkeerd ben.”  Ik zei: “Hoe
kon u een dergelijk iets doen, broeder?”   Hij boog zijn hoofd; hij zei: “Ik
geloof dat u een man van God bent.”  Zei: “Mijn vrouw zou jaren gele-
den sterven; ze was h e t  e rn stigste kankergeval dat ik ooit heb ge-
zien.” Zei: “U sprak haar (...naam;  Ver t ),  en riep haar zó uit het gehoor
door de Heilige Geest.” 
Zei: “Ik geloof.”   En ik zei: “Dan vraagt u  m i j  o m  compromissen te
sluiten? Dat kl o p t  n i e t  met mijn...?...  Oh, nee.  Ik zal bij  het Woord
blijv en al sterf ik op de kansel.” Dat is de  ma nie r  w aarop onze
v ade re n het deden, die bij  het Woord v an God blíjv en. Ongeacht
of het je v ilt, het je huid kost, blij f daar hoe dan ook. (Einde citaat)

-   Broeder,  had u z ijn instelling gekend, dan zou u ook het volgen-
de absoluut niet hebben aangevoerd:

BEWERING:  De Schrift staat niet op
de eerste plaats.

INTEGENDEEL:   Als er iets is waar W. Branham
op hamerde, is het om  nooit iets af te doen van Gods
Woord.

CITAAT 69:CITAAT 69:CITAAT 69:CITAAT 69:   .

BE CERTAIN.OF.GOD.-  CLEVELAND.TN  59-0708E  ( Vertaald )

  E-33   033  ... Stel God als eerste. Stel Zijn Woord eerst. Stel Zijn
Geest eerst. Stel Hem als eerste.  In plaats daarv an stellen wij Hem als
laatste.

CITAAT 70:CITAAT 70:CITAAT 70:CITAAT 70:
CONFLICT.BETWEEN.GOD.AND.SATAN.title  CLARKSVILLE.IN  62-0531  ( Vertaald)

  E-28   028   . . . U w wandel, uw spreken, uw zaken, uw omgang met
mensen, en alles, zet het Woord van God op de eerste plaats...

“Ik geloof dat als ik hier een klein slaatje uit zou kunnen slaan...
 O, het is wel niet helemaal zuiver....”  
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Maar zou u er “ZO SPREEKT DE H EER E” bij kunnen zeggen? Ziet u,
neem Hèm altijd eerst, blijf  v erschanst, want Hij is onze sterke burcht.
Ten einde de leugen v an de duiv el te gelov en,  hebt u Gods Waarheid
eerst te ontkennen en te v erloochenen, v oordat u de leugen v an de
duiv el kunt gelov en. Hebt u daar ooit ov er nagedacht? U moet eers t  de
waarheid loochenen...... (Einde citaat)

CITAAT 71:CITAAT 71:CITAAT 71:CITAAT 71:
INFLUENCE.title  PHOENIX.AZ  63-0112 ( Vertaald )

  E-56   056   De mensen proberen goed te doen. Mensen nem en een
s tandpunt in v oor God en zeggen: “Ik zal mijn samenkomst gaan la t en
reinigen”. Het eerste wat u merkt, er komt een klacht binnen v an iemand
anders , en ze zetten hem eruit. Hij moet naar buiten, de straat op gaan. . .
U behoorde te  doen,  zoals Dav id zei: “Ik stel de Heere altijd v oor mijn
aangezicht. Ik zal niet bewogen worden.”  
Laat de Heere v óór mij zi jn ;  ik  Hem aan mijn rechterhand hebben. Ik zal...
Hij zal voor mijn aangezicht zijn. Waar ik ook h een kijk, ik wil Jezus
erin zien. Ik zal naar geen plaats gaan; ik zal  n i ets d o en. Mijn invloed,
laat het alleen voor Hem zijn.

CITAAT 72:CITAAT 72:CITAAT 72:CITAAT 72:
WAY.OF.A.TRUE.PROPHET.title  JEFF.IN  V-3 N-14  62-0513M   ( Vertaald )

  42-1   125            Die v rouw kwam v anuit Chicago (waar ik heen ga); zei:
“Broeder Branham, de predikers daar zeiden, dat als  de Engel  des Hee-
ren u v ertelde om te dopen in Jezus’ Naam, dat ze het  zouden
aannemen, maar ze zeggen dat het uw eigen idee is.”
I k  zei: “Als de Engel des Heeren iets zei wat dáármee (De Bijbel; Ver t . )  in
tegenspraak is, dan zou het niet de Engel des Heeren zijn.”  Ziet u?
Als de – als welke Engel ook maar iets zeg t  wat in tegenspraak is met
het Woord, laat het een leugen zijn.
...Het is het Woord wat de Waarheid is. Het zal standhouden.
.

BEWERING:       Hij  zou leren dat God
ons denken wil uitschakelen.

In  ‘Het Superzintuig’ (en ook in Citaat 69)  
                 is  Wm. Branham hier heel duideli jk over:

 ( DE BETROUWBAARHEID VAN DE ZINTUIGEN)

CITAAT 73:   SUPER.SENSE.  JEFF.IN  V-20 N-7  59-1227E   ( Vertaald )

55   030 ... Die v ij f zintuigen werden u door God gegev en, en ze
moeten worden gebruikt.  Maar wanneer de vijf zin tu igen in tegen-
spraak functioneren met het Woord van God, dan liegen ze. Nu ,  het
zèsde zintuig kan niet l iegen. 
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  57   031     En het Super Zintuig is de Heilige Geest, het geloof van
God die in u woont. En als u de v ij f zintuigen toegewijd laat zi jn
aan het zesde zintuig,  dan zal het u leiden en al de andere zint-
uigen onder controle brengen v an dat Super Zintuig.
Want het staat zo ver boven het natuurli jke zintuig als de geestel i jke
mens boven de natuurli jke staat...  Geloof is die geweldige zaak.

32.132.132.132.1 - VEROORDELING van de PRAKTIJK - VEROORDELING van de PRAKTIJK - VEROORDELING van de PRAKTIJK - VEROORDELING van de PRAKTIJK 
      van sommige ‘MODERNE PROFETEN’      van sommige ‘MODERNE PROFETEN’      van sommige ‘MODERNE PROFETEN’      van sommige ‘MODERNE PROFETEN’::::

CITAAT 74:   CITAAT 74:   CITAAT 74:   CITAAT 74:   
YOU.MUST.BE.BORN.AGAIN.title  JEFF.IN  V-11 N-5  61-1231MMMM         (Vertaald)
  125   090   Valse prof eten hebben v alse woorden, geloof sbelijdenissen,
denominaties, sensaties: 

“O, God zij geprezen, het enige wat je hebt te doen...   
Wilt u  El i a ’ s mantel dragen?  Glory voor God. Het enige wat u hebt

te doen is gewoon leeg te worden in uw geest, denk nergens aan, en
zeg: ‘O, vul mij, vul mij, vul mij.’ ”

DE DUIVEL ZAL HET ZEKER DOEN.  En dan steunt u daarop??? 

“O, het stroomde helemaal over me heen, broeder Branham. Ik

voelde het.Oooh, Glory aan God, Halleluja.” 
(Op die manier op en neer springend. ) 
“Oh, ik heb het ontvangen.”  

En het lev en lev en dat u leef t? “Aan hun vruchten z u l t gij hen kennen.”
(Ziet u, ziet u, ziet u?)   Niet sensaties.

“O, broeder, wilt u de Heilig e Geest  ontvangen? Ga gewoon op de

knieën   b ij het altaar en zeg: ‘Glorie, glorie, glorie, glorie’, totdat u
in tongen spreekt.” 

Uh-huh, gaat terug naar buit en en leef t elk soort lev en? Liegen, stelen?
Wanneer ze u v ertellen ov er-gedoopt te  worden in de Naam v an Jezus
Christus:

 “Dat is fanatisme, mijn kerk leert dat anders.” 
En zeggen dat u wederom geboren bent , gewassen door het waterbad
des Woords?  Ergens is iets f out. Ziet u? 
H i j  v erschanst zich achter het Woord v an God, en geen duiv el kan hem
pakken. Blijf in het Woord ! (Einde citaat)

Leest u daarbij ook nog de citaten 85 en 86 (blz. 52/53), en u hebt
redenen te over, dacht ik, om sommige Moderne Profeten van
Will iam Branham te kunnen onderscheiden...

BEWERING:          Bij  hem zou ‘buiten-
Bijbelse gnosis (kennis) geregeld norm
en regel zijn. 

Een loze be we ri n g. Mogelijk wèl regel bij de Nieuwe Profeten, maar
waar zou dit dan het geval zijn bij W. Branham? 
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(De Nieuwe Profeten zoude n  vo l g e ns u leren:  dat  het Christendom
slechts voorbehouden is aan een e l i te, ‘the Manchild’ uit Openbaring
12: 5.  En dat niet  ‘de gehele kerk’  bij hen in beeld is.

1.  Wm.Branham noemt ’M an Child’ ooit slechts   
     eenmaal:  om Jezus aan te duiden, het v lees    
     geworden Woord.

    2.  Branham lee rt da t zij  die in Christus zijn, door 
Hem,  ALLEN ov erwinnaars zijn.  Door  te  rus-

                                 ten  in Hem;  door Zijn Woord  te gelov en.
    
      (Niet vanwege hun eigen kracht of geweldige  inspanning...)

CITAAT 75a: CITAAT 75a: CITAAT 75a: CITAAT 75a:   BIRTH.PAINS   PHOENIX.AZ  V-3 N-4  65-0124 (Vertaald)

18-5   039 ... Dat  M a n n elijke Kind (‘Man Child’) was het Woord Zelf, vlees
gemaakt. “In de beginne was het Woord, en het Woord  was bij God, en
het Woord was God”.
        

CITAAT 75b:  CITAAT 75b:  CITAAT 75b:  CITAAT 75b:   LAODICEAN.CHURCH.AGE  -  CHURCH.AGE.BOOK.CPT.9 (Vertaald)    
360-1 -  Openb. 3: 21 “Die ov erwint, Ik zal hem gev en met Mij te zitten in
Mijn troon,...”
360-2   Wat zullen wij nu ov erwinnen? Dat is hier de v oor de hand liggende
v raag. Maar daar gaat het eigenlijk n ie t  om  in  d i t v ers, want het is niet
zozeer v an belang te weten WAT wij zullen ov erwinnen, als wel H OE wij
zullen ov erwinnen. Dit is logisch, nietwaar? Want maakt het v eel  u i t  WAT
we zullen ov erwinnen, zolang we niet weten HOE we kunnen ov erwinnen? 
360-3.... In Matthéüs 4, waarin Jezus door de duiv el v erzocht wordt,
ov erwon Hij de persoonlijke v erzoekingen v an Satan door het Woord en
door niets anders dan door het Woord...

En v oorwaar, ik zeg u, dit is de enige manier waar d o o r  u  kunt weten of u
overwint, want dat Woord KAN NIET FALEN.

CITAAT 76:   CITAAT 76:   CITAAT 76:   CITAAT 76:   
EXPECTATION.title  NEW.YORK.NY  51-0930 (Vertaald)

E-45   045 ...    U bent  een l ief hebbende Vader, een ‘In De Bres Treder’,
staande tussen ziekte en dood. Oh, hoe wonderbaar bent U. Verbazing-
wekkende genade,  hoe U ons redde door Uw genade, ons genas door Uw
striemen, ons totale overwinnaars maakte van alle dingen in de gelief -
de Zoon van God. (Einde citaat)

(Geen elite-groep, maar v oor álle gelov igen.  Rom. 8 v ers 37:   ‘M aar in dit
alles zijn wij meer dan  overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.’)

CITAAT 77:   CITAAT 77:   CITAAT 77:   CITAAT 77:    
HOW.CAN.I.OVERCOME.title  JEFF.IN  V-4 N-12  63-0825MMMM (Vertaald)

  68   046   ... Wij zijn allen één lichaam binnen gedoopt in het domein v an
dat Koninkrijk, één geestelijke doop. (1 Cor. 12: 13) 
Ongeacht hoe goed, hoe slecht, wat dan ook, u bent in dat Koninkrijk door–door de
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Heilige Geest doop. Ziet u?  Dat is de enige manier dat u zult ov erwinnen. Het is:
alles wat onder het vergoten Bloed is, zijn overwinnaars, omdat u zelf niet
kunt overwinnen, het is Hij die overwon voor u.  U rust.
“Hoe weet ik dan, broeder Branham, dat ik daar in ben?”  Let er op welk soort lev en
dat u leef t.  Kijk gewoon rond.  Kijk of  het gewoon automatisch uit u geleef d wordt.
Of  moet u zich inspannen en trekken (ziet u?); dan doet ú het.  Maar probeer niet
om het te doen.

BEWERING:             Hij zou ‘een
vergoddelijkte mens propageren,
die een greep naar de koninklijke
macht doet’.

    

Neen.    Bij W. Branham is het steeds duidelijk dat
het de  GROTE GOD is,  die handelt  door
een KLEINE MENS.

OF: Een discipel, die handelt naar de opdrac ht  v an
  zijn Heer. (Marcus 16: 17-18)

CITAAT 78:CITAAT 78:CITAAT 78:CITAAT 78:
CHILDREN.IN.THE.WILDERNESS.title  PHOENIX.AZ  47-1123 (Vertaald)

  E-68   068       Maar bedenk, het is niets van mijn eig en  kr ach t . Het is
Zijn kracht. Ik heb totaal geen manier om welke wonderen ook te doen.
Ik ben slechts een mens net als u: uw echtgenoot, uw broeder.  Ik ben
een mens.  Maar Hij is God.

CITAAT 79:CITAAT 79:CITAAT 79:CITAAT 79:
EARLY.SPIRITUAL.EXPERIENCES.title  HAMMOND.IN  52-0713A (Vertaald)

  E -6   006       ... Nu, speciaal tot deze predikers hierzo.  Ik mag v er uit  de
richting zijn met deze dingen; als ik het ben, ben ik onwet end u i t  de lijn.
Ziet u?  Ik–ik weet niet beter. En het enige waar ik door de Schrif ten ov er 
weet, komt direct door openbaring t o t  me. Ziet u?  Dus dat is de manier,
waarop ik...de enige manier dat ik het weet. 
En als het niet precies past bij de manier dat u het gelooft, wil ik u
vragen als mijn broeders, mijn zuster, om niet tegen me uit te vallen,
maar om me te verdragen, want ik zal  d an  d e z wakkere zijn. En–en
ik... En bid voor me dat God mij het Licht zal binnen leiden, wat waar-
heid is. Ziet u? Als ik v erkeerd ben ov er mijn Schri f t gedeelte, uitgelegd...
Want zoals ik hier v anav ond zei: ik weet niet al te v eel ov er het Woord, het
Boék; ik ken gewoon de Auteur heel goed, Degene Die Het schreef , de
Heilige Geest. (Einde citaat)

Er is hier geen (zoals u het noemt) een ‘wrede dictator zoals Ceaucescu’
(blz. 40) aan het woord, of  iemand die zich presenteer t  a ls super-Christen,
maar een eenv oudige broeder,  die  zich graag meteen m et je neerzet om
ov er de Schr i f t  en v anuit haar absolute Autoriteit v an gedachten te wisse-
len.  (Heel duidelijk ook te lezen in het getuigenis van Rev. Boze in CITAAT nr.  67)
Iemand die door God wordt geleid door openbar ingen,  handelt in Zijn
Naam, en Hem alle eer geef t, zoals geïllustreerd door het v olgende citaat:
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CITAAT 80:CITAAT 80:CITAAT 80:CITAAT 80:    (Aan het einde v an de v oorbede v oor de zieken.)
JAIRUS.THE.SECRET.BELIEVER.title  MACON.GA  55-0604 (Vertaald)
 
 E-86 086 ...Merkt u gewoon hoev elen in het gehóór  worden genezen (tegen-
over) één op het podium? Het is v anwege hun geloof . Ziet u? H un geloof
doet dat.
  9 Nu, u  komt hier niet uit deze stad. U bent hier gekomen v anuit een
andere stad,  en uw moeite zit in uw rug en hij v ertelde u dat het een ge-
broken werv el was in uw rug.  D at  k lopt. Geloof t u dat de Heere Jezus u
gezond kan maken?  Ik hoor iemand u bij uw naam  roepen uit – Hugh, en
uw andere naam is Martin.  Dat is juist,  is  het  niet?  Goed ga v erder. HET
IS–HET IS NU OVER. God zegene u.

E-87   087   Laten we zeggen: “God zij geprezen.”  -  Geloof t u Hem met
uw hele har t ?   Nu, laten we... gewoon waar u staat. Ik wil dat u iets v oor
me doet. Wilt u, ieder  d ie  ziek is... gewoon uw handen leggen op elkaar,
ev en een ogenbl ik ,  wilt u dat?  Ov eral, ov eral in het rond. Dat is goed. Nu,
ik weet dat God...  Glorie. Al deze dingen...
God genas zojuist een man die daar zit .   U w handen... “Zij zullen elkaar de
handen opleggen...”

Onze hem else Vader, we bestraf f en alle machten der duisternis. Satan, je
bent v erslagen. We komen tegen je in, van avond, in de Naam van de
Heere Jezus, en door de autorite i t  van  d e Heilige Geest, en de kracht
van de opgestane Heere Jezus. 
D eze groep gelov igen komt binnen in de Tegenwoordigheid v an de Al -
m achtige.  Kom eruit, Satan, ik bezweer het je in de Naam v an Jezus :
v erlaat elke persoon in Goddelijke Tegenwoordigheid. Je bent v ers lagen.
Verlaat hen, in Jezus’ Naam.  Amen. 

Sta nu op en geef God eer voor Zijn geweldige, heerlijke kracht.  Onze 
hemelse Vader, wij  bestraf f en al de machten der duisternis. Satan, je bent
v erslagen. We komen tegen je in vanavond, in de Naam van de Heere
Jezus, en door de autoriteit van de Heilige Geest, en de kr acht van de
opgewekte Heere Jezus. 
Deze groep gelov igen komt in  de Tegenwoordigheid v an de Almachtige.
Kom uit, Satan, ik bezweer het  je  in de Naam v an Jezus, v erlaat elke
persoon in Goddelijke Tegenwoordigheid. Je bent v erslagen.  
Verlaat ze in Jezus’ Naam. Amen. Ga nu staan en geef  God de eer v oor
Zijn geweldige heerlijke kracht.

Dit is toch niet zoals u het f ormuleert ‘een ontgoddelijkte Christus die
zonder ons niets meer kan doen’? 

Voor mij is het:    - een discipel die Marcus 16: 17 geloof t en doet: 
‘In Mijn Naam zullen zij boze  geesten uitdrijv en...’ 

         en     -  Christenen die Marcus 16: 18 v erv ullen: 
                                 ‘Op zieken zullen zij de handen leggen...’
                        en     -  God die Zijn Woord v erv ult en wordt geprezen!
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BEWERING:   Hij zou leren dat Gods
mensen heersen over de satan.
Is  d i t  niet een eerste opdracht: ‘Biedt weer-

stand aan de duiv el, en hij zal v an u v lieden’?  ( Jac. 4: 7 )
Ten tweede: de Heere krijgt de eer v oor  de ov erwinning.
Wie heerst er e igenlijk: de bijl (het werktuig), of  degene
door wiens kracht de boom werd omgehakt...?

CITAAT 81:CITAAT 81:CITAAT 81:CITAAT 81:    
79-2 EPHESIAN.CHURCH.AGE  -  CHURCH.AGE.BOOK.CPT.3 (Vertaald)

Psalm 44:4, "W ant zij hebben het land niet geërfd door hun zwaard, en
hun arm heeft  h u n  g een heil gegeven; maar Uw rechterhand, en Uw
arm, en het licht Uws aangezichts, omdat Gij een welbehagen in  hen
had.” (EINDE  CITAAT)

Indien gij IETS v raagt in Mijn Naam Ik zal het doen.          (Joh. 14:13)
Al wat gij in het gebed gelov ig v ragen zult, zult gij ontv angen. (Matth. 21: 22)
‘Heere, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in Uw Naam. En
Hij zeide tot hen:  ‘ I k  zag Satan als een bliksem uit de hemel v allen. Zie, Ik
heb u macht gegev en...tegen de gehele legermacht v an de v ijand...’
                                                                                         (Lucas 10: 17-19)
CITAAT 82:CITAAT 82:CITAAT 82:CITAAT 82:    
A TRIAL title LOUISVILLE.MS  64-0405 (Vertaald)

  E-52   052   ...Als u Hem geloof t, dan zal er iets gaan gebeuren. 
Onthoud nu: er is geen kracht in niet één  van  d ez e predikers. Er is
geen kracht in mij. Er is geen kracht in welke mens ook om te genezen. 
Maar we hebben autoriteit v an God om dit te doen. We hebben geen
kracht; we hebben autoriteit. 
Hier is onze autoriteit: Gods Woord. En de Tegenwoordigheid v an Jezus
Christus bewijst dat Hij hier is.

BEWERING:   Hij  zou leren: 
‘Wij  hebben alle macht’. 
(omdat de laatste vijand die  onttroond
wordt,  de dood is...)          (1 Kor. 15: 20-28 )

Helemaal eens met de Schrift.  Er is maar Een  d i e  d e  d o od overwon.
Maar Hij zei wel tot Zijn discipelen: Geneest de zieken, wek doden op! 

(Matth. 10: 8)
        ( En ze deden het  -  ev enzo deed de Heere dit in de bediening v an
          W. Branham, zelf s meerdere  keren.     -     God Zelf  doet het,
          maar Hij gebruikt er een mens v oor...)

CITAAT 83:CITAAT 83:CITAAT 83:CITAAT 83:   ( POSITI EF  GETU I GENIS OVER HET ONTTROOND    
ZIJN VAN DE DOOD, IN JEZUS CHRISTUS )

TESTIMONY.RAISING.DEAD.BOY.  W.PALM.BEACH.  53-1203 (Vertaald)

E -4 9    0 4 9    ... Ik zei: “Daar is hij. Dat is hem.”  Ik zei: “Broeder Moore, broeder
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Rev. Gordon Lindsay

Lindsay  (Rev. Gordon L indsay, Publicist en uitgever van ‘The Voice of
Healing’ ), kom d ichterbij.” Ik zei: “Open uw Bijbel.”.... Sla het schutblad op.”
Zeiden: “Wat is er aan de hand?”    Ik zei: “Herinnert u zich in Miami, Flori-

da, die av ond dat die kleine jongen werd...”   Ze
zeiden: “Ja”. ...Zeiden: “Bruin haar, kleine bloem-
pot haardracht, bruine ogen, liggend op een weg.”
  E-50   050   Ik zei: “Kijk naar die gedraaide bom en
ginds.” Ziet u? Gedood bij een ongev al, kant v an
de weg, was nu ongev eer dertig minuten dood
nu...  Ik zei: “Dat is de jongen.”
Ze zeiden,  “W el, broeder Branham, dat komt ov er-
een met de beschrijv ing.” I k  huiv er er helemaal
v an, te weten dat onze Heere Jezus is  opgestaan
uit de dood. Alle heidense godsdiensten zijn v als. 

Er is slechts één ware, levende God, en Z i j n
Zoon is Christus Jezus. Zo is het. En Hij is op-
gestaan uit de dood en Hij heeft ons beg en adigd

door Zijn Wezen.   Amen. Oh, tjonge!
Hoe v ele v an deze dingen zijn er gebeurd... Di t  zi jn  n ie t  alleen mijn v erkla-
ringen, broeder, de hele Finse regering weet dit. 
Ze zeiden: “Bedoelt u dat hij zal gaan lev en?”

  E-51   051     Ik zei: “Als die jongen n i et  b i n n en  de volgende paar
minuten leeft, speldt u een plakkaat op mijn rug al s  valse profeet.”
Zeiden: “Hoe kan hij lev en? Kijk hoe  v erminkt hij is.”
Ik zei: “Hemelse Vader, ginds in het thuisland, Amerika, liet u mij deze
kl ei n e jongen zien, in Florida, ongev eer twee-en-een-half  jaar geleden.
En U gaf  me het v isioen, en  al deze dingen waren gewoon exact op de
wijze dat U zei dat ze zouden zijn. 

En nu, als Uw dienstknecht,  handel  ik in Uw plaats, wat U zei: ‘Geneest de
zieken, wek de doden op, reinig de melaat sen, werp duiv elen uit. Zoals gij
het  om  n iet hebt ontv angen, geef  het om niet.’   Dan, handelend op Uw
Woord en op Uw gesproken W oord door  een v isioen, zeg ik tot de dood
die dit kind v ast houdt: ‘Je kunt hem niets langer v asthouden. Laat hem
los, in de Naam v an Jezus Christus.’

  E-52   052     De jongen sprong zó op en begon te schreeuwen en t e
rennen zo hard h i j  m aar  kon, en al die Finnen stonden daar: al het
schreeuwen en tekeer  gaan,  wat u in heel uw lev en hebt gehoord. Die
kleine jongen sprong op, wist niet wat er was gebeurd: rende rond.
Hoe het werd gedaan, vrienden?  Vr aag  het me niet. Ik kan het u niet
vertellen. ...zijn beentjes waren v erwrongen. Zijn handjes lagen zo uitge-
s preid. Bloed ov eral ov er zijn gezicht, zijn kleine tong hing eruit, en m ond
open.  Z ijn ogen waren zo terug gedraaid en er v olkomen koud en dood
bijliggend...

CITAAT 84:CITAAT 84:CITAAT 84:CITAAT 84:  Rev. GORDON LINDSAY, EEN VAN DE GETUIGEN, VERTELT
 OVER HETZELFDE VOORVAL. (Vertaald)  
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Het boek  waarin F.A.Stroethoff
verslag  doet over zijn ontmoe-

tingen met W. Branham.. 
Hij noemde het: 

“Wij zagen Zijn heerlijkheid....”
Blz 174 - 183

NAVRAGEN  - 37
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"Op een v rijdag-middag, v ond er een merkwaardig en opzienbarend v oor-
v al plaats,  wat v eel betekende v oor broeder Branham en v oor diegenen
v an ons die er bij gev al getuige v an waren.
  Drie auto' s -v o l  v an ons maakten een onv ergetelijke tocht naar de nabijge-
legen Puijo Sterrenwacht-toren. 
...Toen, toen we terugkeerden uit Puijo, gebeurde er een v erschrikkelijk
ongev al. 
Een auto v óór ons was nie t  b i j  machte om te v oorkomen dat twee kleine
jongens werden aangereden die naar buiten, de straat op, kwamen ren-
nen: de één neersmakkend op het trotto i r  en de ander een meter of  v ijf
weg, op een terrein.
...Zoals gezegd, zat ik in de auto die v olgde op de auto die het ongeluk
had. De jongen was ov erreden,  en toen we hem in onze auto namen was
hij absoluut lev enloos. 
Toen broeder Branham  bad:   'Heer, laat de geest v an deze jongen terug-
keren naar zijn lichaam’, v eroorzaakte plotseling iets als een elek t r ische
schok, dat zijn lichaam schokte, en hij begon zo hard als  h i j  kon te
schreeuwen. 

          (Vertaald uit: 'THE HOUSE THE LORD BUILT'   -    Rev. Gordon Lindsay; - p. 62-64.)

De Schrif t zegt:  -  Wij zijn meer dan ov erwinnaars door Hem!   (Rom. 8: 37)
De demonische v ariant zegt: WIJ hebben ALLE macht!
- Wie roemt, die roeme in zijn zwakheden en in
de Heere!  (2 Cor.12: 5 & 9)

B E W E R I N G :

‘Zelfverlooche-
 ning’ en  ‘de

   weg van het kruis’  zou hij niet kennen.
INTEGENDEEL:
Z ijnZ ijnZ ijnZ ijn    hohohoho u d i ng was  één af -u d i ng was  één af -u d i ng was  één af -u d i ng was  één af -
wijzenwijzenwijzenwijzen    vanvanvanvan    z ic hzelfz ic hzelfz ic hzelfz ic hzelf  e n één e n één e n één e n één
heenwijzen naar Chris tus .heenwijzen naar Chris tus .heenwijzen naar Chris tus .heenwijzen naar Chris tus .

Uit een ooggetuige-v erslag, gepubliceerd door
dezelf de uitgev er die úw boek uitgaf :

CITAAT 85:CITAAT 85:CITAAT 85:CITAAT 85:    
     GETUIGENIS  F.A. Stroethoff
  - Destijds directeur van de Verenig ing  to t Heil des
Volks te Amsterdam.

Ov eral waar de Heer Zijn  d ienstknecht William
Branham in de dagen v an diens arbeid heen stuurde, ...zi jn er duizenden
die naar zijn ev angeliev erk ondiging hebben geluisterd. Hij brengt de bood-
schap v an totale v erlossing door het  b loed des kruizes v oor geest, ziel en
lichaam! Ov er deze merkwaard ige mens, wiens prediking één af wijzen v an
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1955 Duitsland. - Predikend in
de tentcampagne in Karlsruhe. 

zichzelf  is, en één heenwijzing  naar Christus, is in de wereldpers reeds
v eel geschrev en...”

Uit: F.A. Stroethoff ‘ER ZIJN GEEN GRENZEN..!’ 
(Uitg.:  Bu i j ten  &  Sch ipperh ei jn:  Bu i j ten  &  Sch ipperh ei jn:  Bu i j ten  &  Sch ipperh ei jn:  Bu i j ten  &  Sch ipperh ei jn     ISBN 906064 1973) 

BEWERING:   

W.Branham was niet Christu s-centraal, maar
Geest-centraal.

 

Al kan ik de ’ongelijkheid’ in de Godheid in deze formule-
ring niet vatte n ,  i k b egrijp denkelijk wel wat u wilt zeg-
gen.
U bedoelt kennelijk: dat er bij de moderne profetenbe-
weging niet a a n  de Heere Jezus Christus de eer wordt  

                         gegeven.

 Aan de onderstreepte  zinnen  in CITAAT nr. 85  en CITAAT nr. 86
mag duideli jk zijn,  dat dit alweer bij  W. Branham geenszins het gev al
was.   

    -   Nog even F.A. Stroethoff, verder vertellen d over een tiental
sa m e n ko msten die hij bijwoonde in 1955, in een reusachtige tent m e t
8000 zitplaatsen, op Sportplatz Rintheim, in Karlsruhe:

 CITAAT 86:CITAAT 86:CITAAT 86:CITAAT 86:
Een meisje van ca. 12 jaar,... Ze was blind (vanaf  haar geboorte).

Broeder Branham wendde zich tot de uitpuilen-
d e  tent: ‘Ik kan haar niet helpen. Ik bezit niet d ie
macht! Maar  de Heere Jezus is nog dezelf de!
Niet ik, ik  ben m aar een klein mens, maar de
Heiland heeft gezegd: ‘Álle dingen zijn mogelijk
degene die gelooft!’...   Is dat waar?

Als één machtig ko o r roept de menigte in de
enorme tent en de menigte
daarbuiten, die binnen geen plaats meer ka n
krijgen: ‘Ja’.
‘Halleluja’, roept Branham uit. 
Dan knielt hij bij het l ieve, kleine meisje en be-
veelt aan ie der het hoofd te buigen en mee te
bidden...
Hij bidt het de apostelen na: “Strek Uw hand uit
tot  genezing! Uw naam is nog Jezus! Uw arm
is niet verkort!” 

Branham pleit, of de Heiland Zijn opsta n dingskracht in het midden van
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ons wil openbaren. Opdat de Here Jezus Zelf, die te loven en te prijzen
is tot in eeuwigheid, moge worden verheerli jkt.    Branham legt zijn han-
den op de ogen van het meisje:  ‘Gij blinde geest ver-dwijn in de naam
van Jezus!’    ...‘Lieve kind, leg je hand eens op mijn neus!’
Haar handje gaat rechtstreeks na ar broeder Branhams neus. ‘Je mag
alléén de trappen van het podium af!’...  

Ze wordt opgevangen door broeder Schäufele.
 ...Als één geweldig ‘jubilate’ klinkt het door de tent: ‘Prij s  de
Heer!’ Er wordt gezongen: ‘Grote God, wij  lov en U; Heer, wij
prijzen Uwe sterkte!’‘
Broeder Schäufele vraagt mij vanuit de verte of ik de moeder zie. 
Ik wring me door de mense n kl u wen heen, neem de diep ontroerde
moeder bij de hand en vraag: ‘Hoeveel jaren was uw kind blind?’ 
‘Van de geboorte af’, is het antwoord...... ( Einde citaat. )

(Uit: F.A. Stroethoff  ‘ER  ZIJN GEEN GRENZEN..!’  Blz. 174[-183])

Wie wordt hier verheerli jkt..?

De  Ge e st der Waarheid zal niet uit Zichzelf spreken...en de toe-
komst zal Hij u verkondigen,  Hij zal Mij verheerli jken... (Joh. 16: 13-14)
Dit is de wijze waarop de Heilige Geest werkte in Branhams bedie-
ning: De Geest der Waarheid verkondigt de toekomst en verheerli jkt
de Christus en het Bloed des Kruizes.

BEWERING:    Willia m Branham zou de
‘Moderne Profeten’ zijn v oorgegaan in
critici te belasteren en te bedreigen.

Zijn houding was precies  het omgekeerde ! 

CITAAT 87CITAAT 87CITAAT 87CITAAT 87: 
BE.NOT.AFRAID.title  RICHMOND.VA  61-0311 (Vertaald)

Een bepaalde prediker kwam niet lang geleden naar me toe,
een heel bijzonder iemand, Doctor in de Godgeleerdheid. Hij zei: :Broe-
der Branham, uw samenkomsten behoorden de grote zenuwcentra te
treffen.” ...En hij zei: “Er is gewoon  é é n  d ing dat ik u wil vragen om te
doen,” zei: “Slechts een paar dingen die u predikt, als u dat gewoon zou
vergeten en terzijde leggen.”
  E-13   013   En ik keek hem aan, en ik noemde hem bij zijn naam. IK
BEN BANG OM  DIE  TE ZEGGEN, WANT VELEN VAN U KENNEN
HEM .  En  i k zei: “Doctor, het verbaast mij dat een man van uw kaliber,
een dienstknecht van Christus, een andere d i e n stknecht van Christus
zou vragen om compromissen te sluiten ten aanzien van het Woord
van God.”
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CITAAT 88:  CITAAT 88:  CITAAT 88:  CITAAT 88:  
 INFLUENCE.title  NY.NY  V-18 N-9  63-1114 (Vertaald)

77  038 ... We hadden een broeder, niet lang geleden, met wie ik te
doen had. Leek of dat iedereen hem naar beneden haalde. Ze ve ro o r-
deelde n  d e broeder van iets verkeerd te hebben gedaan, omdat de–de
krant  veroordeelde h e t .  En ik nam het echt v oor hem op, want...
Ik–ik was het zeker niet met he m eens. Maar de man die... schreef
een artikel en zette het in  e e n  t i jdschrift, dat deze man... deze dingen
had gedaan.

79   039   ...En toen zei ik dit: “IK ZOU ZELFS LIEVER FOUT WOR-
DEN BEVONDEN,  IN HET PROBEREN TE ZIEN DAT IEMAND GE-
RED WERD, DAN T E  PROBEREN IEMAND TE HINDEREN DIE PRO-
BEERT IEMAND GERED TE KRIJGEN.”  Jaah.

Ik zou liever, wanneer ook, de plaats van de man innemen, dan te
p roberen om te bekritiseren, of neer te halen wat iemand anders pro -
beert op te b o uwen. Zelfs hoewel ze–ze een vergissing hadden begaan
of iets verkeerd hadden gedaan...

Nu, dat zijn wij.  Elk mens, ieder mens is onderworpe n aan fouten.
Hij  is onderworpen aan dwaling, omdat Hij  menselijk is.

Hij is o n d e rworpen aan Gods wetten geweld aan te doen. Hij is onder-
worpen aan vele dingen,  o mdat Satan hem in verzoeking brengt.    En
hij is gewoon een menselijk wezen.      En als God ooit Zijn handen van
ons zou aftrekken, zou hij (de mens)  vallen. Dat is alles.

BEWERING:    Er zouden mystieke
ervaringen, brullen, blaffen of onze-
delijke houdingen zijn in Wm. Bran-
hams samenkomsten.

Ik vraag me af hoe u aan zulke (wat W. Bra n h a m
aangaat) absoluut gelogen en  uit de  lucht gegrepen
informatie komt.   Branham  was  heel duidelijk te-
gen genoemde sensaties.    

  Ik verwijs  naar punt 32 (blz. 46), en naar het volgende gebed: 
( In een prediking ov er ‘Christendom contra Af goderij’) 
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CITAAT 89:CITAAT 89:CITAAT 89:CITAAT 89:     
CHRISTIANITY.VERSUS.IDOLATRY.title  JEFF.IN  V-8 N-2  61-1217     ( Vertaald)

208   101   Nu, wij bidden Vader, dat U onze zonden zu l t  ve rg e ven,...
En mogen de mensen... Moge deze gemeente, terwijl deze kleine taber-
n a ke l  nu in het bouwprogramma zit van het bouwen van een kerk,
mogen ze nooit zien op een of ander mooi iets, m a a r gewoon genoeg
om de mensen onderdak te  bieden... Mogen ze nooit het zicht op
het Doe l : Jezus Christus, v erliezen. Moge Hij  Degene zijn die hun
tempel v ult, en dat dan de kracht en het vuur van  d e Heilige Geest op
het altaar van hun harten zal vallen .  Da a r is waar het werkeli jke altaar
is, Heer, is in het hart van ieder persoonlijk.
Ik bid deze morgen dat...  ze nooit bij machte zullen zijn om bij Hem weg
te raken, dat ze zullen ko m e n  to t  het Evangelie, bij hun gezonde ver-
stand, de Woorden gelovend, en HUN HART NIET OPENSTELLEN
VOOR DEMONISCHE KRACHTEN OF GEVOELENS, OF GI L L EN, OF
SPRINGEN, OF-OF EEN OF ANDERE MANIFESTATIE, EEN OF  ANDERE
FYSIEKE VORM, OF ZOIETS DERGELIJKS, maar tot de reële, ware
liefhebbende Geest van Christus, waar Hij Zichzelf zal manifesteren in
liefde en kracht. Geef het, Heer.

CITAAT 90:CITAAT 90:CITAAT 90:CITAAT 90:             (Verhouding Woord/Ervaring - 1)
GOD.KEEPS.HIS.WORD.1.title  PHOENIX.AZ  57-0306 (Vertaald)

  E-47   047 ...  L e es het Woord. Sommigen van u lezen het Woord nog
niet eenmaal per week. U behoo rd e  elke dag hoofdstuk na hoofdstuk te
lezen: mediteer. Indien u uw hoofd uit die ouwe ti jdschriften zou houden
die u leest... 
Wel, le e r kan niet worden gebaseerd op een of andere erv aring.
Leer wordt gebaseerd op Gods Woord, niet o p  e rvaring. Mensen kun-
nen ervaringen hebben over van alles. 
Ik heb door de oerwouden gereisd; ik heb de toverdokters gezien, ik
heb gehad dat ze me uitdaag d en, daar buiten staande en allerlei soor-
ten dingen doende (de Duivel), toekijkend hoe hij zou doen, toeziend
hoe hij een stok neemt en hem in  d e  l u ch t steekt, hem neerlegt en
maakt dat hij wegloopt, kruipend als een slang.  
Zich omdraaien, een wijnglas n e men, van water dat veranderde in een
purper-uitziende kleur zoals wijn, en wilde da t  i k het opdronk.  En toen
zei die zelfde groep, dat de Héére  hen over al die sensaties vertelde.

CITAAT 91CITAAT 91CITAAT 91CITAAT 91 ::::             (Verhouding  Woord/Ervaring - 2)
ABSOLUTE.THE.title  JEFF.IN  V-3 N-18  62-1230M  (Vertaald)

  18-3   051   Onge a c ht wat uw erv aring dan is, als iets in u je zegt
dat die Bijbel niet waar is, dat die kracht van God, apostelen, profeten,
en leraars, en herders, en de gaven des Geestes gewoon niet hetzelf-
de zijn als toen het was toen Het stroomde door die apostelen met
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Pinksteren, dan i s e r i e ts fout met uw absolute (-Waarheid; Vert.), ze
moet verbonden zijn aan een denom i n a t ionele geloofsbelijdenis, in
plaats van aan Gods Bijbel, toen Hij zei: “Zo we l  h e m elen als aarde
zullen voorbij gaan, maar Mijn Woord zal nooit voorbij gaan.”
Kijk wat voor u ‘absoluut’ is. 

CITAAT 92:  CITAAT 92:  CITAAT 92:  CITAAT 92:      (Verhouding Woord/Ervaring - 3)
147-2 SMYRAEAN.CHURCH.AGE  -  CHURCH.AGE.BOOK.CPT.4   (Vertaald)

Wat is het dat dit misverstand veroorzaakte?  Het a n twoord is: “ERVA-
RING”.  We zijn afgegaan op ervaring en niet op het Woord.   WEG MET
ERVARING ALS UW MAATSTAF.  E r i s slechts één paslood, één maat-
staf, en dat is het WOORD.

BEWERING:               
Hij  zou anti-intellectualistisch zijn. 

        W. Branham was alleen in zoverre ‘tegen
         intellect’, als menselijk intellect inging
         tegen Gods Woord.
        Hij was  geensz ins  tegen inte llec tuelen!Hij was  geensz ins  tegen inte llec tuelen!Hij was  geensz ins  tegen inte llec tuelen!Hij was  geensz ins  tegen inte llec tuelen!

Hij eerde de theologen om h u n  Sch riftkennis; eerde de (medische)
wetenschap en hun medewerking.  Zijn huisarts  hoorde  tot zijn
vrienden-kring en hij nam graag goede raad van hem aan.

CITAAT 93:CITAAT 93:CITAAT 93:CITAAT 93:
ON.THE.WINGS.OF.A.DOVE.t itle  SHP.LA  V-7 N-5  65-1128E (Vertaald)

  174   061      Hij zei (Dr. Sam  Adai r ) :  “ I k  k en een oude doctor hier in het
noorden, die een instrument heef t uitgev onden; ze hebben het nu; ze
kunnen je  in  s laap maken met een beetje sodium pentothal, een buisje in
je keel doen, en ze kijken gewoon werkelijk naar beneden in je maag en
zien wat er f out is.” ...
Zei: “Hij is v an ons  s oort mensen; hij is een Christen.” Zei: “Waarom ga je
hem niet bezoeken.” 
  175   062       Ik noteerde zijn naam :  D r .  Van Rav ensworth.  Dus, toen ik
t erug kwam, ging ik erheen om de oude doctor te bezoeken. O, hij is een
f i jne oude man uit Nederlands Oost Indië, uit een lange reeks zendeling-
en. En hij had v an me gehoord en las  mijn boek, en oh, hij schudde me
gewoon de hand; hij zei: “Broeder Branham, ik zou blij zijn om dat v oor  u  t e
doen.”

CITAAT 94:CITAAT 94:CITAAT 94:CITAAT 94:  
 EARNESTLY.CONTENDING.FOR.THE.FAITH .title  CHICAGO.IL  55-0123E (Vertaald)
 
 E-28   028   Paulus hierzo, in de natuurlijke sf eer  m et  zi jn  D oc torsgraad.
Ziet u, hij wist niet... Hij had een intellectueel geloof ,  m aar  h i j had geen
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Goddelijk geloof . Er zit nogal een v erschil tussen of  ik een in t e l lectueel
geloof  heb of  een Goddelijk geloof .
Daar is het waar u, mijn Baptisten v rienden, f aalt om door te gaan.
U krijgt het intellectuele geloo f daardoor, maar het moet een Goddelijke
openbaring zijn v an Jezus Christus die gewoon v anuit het hart kwam.  Het
intellectuele geloof  is niet genoeg. 

CITAAT 95:CITAAT 95:CITAAT 95:CITAAT 95:
POWER.OF.TRANSFORMATION.title  PRESCOTT.AZ  V-17 N-1  65-1031M    (Vertaald)

  30   014   Nu, ik  ben t am elijk langzaam in–in het spreken, omdat–omdat
ik geen geoef end prediker ben.  I k  weet dat er hier mensen zijn die knap,
intelligent, intellectueel zijn, en dat terzijd e h ebben gelegd om nu te
komen en zichzelf overgeven aan – in nederigheid.  
De grote Paulus, de apostel, ik denk  aan zijn woorden toen hij dat zei: “Ik
kwam niet  t o t u met meeslepende woorden van mensen, omdat u daar
uw geloof  in zou stellen, maar ik kom tot u in de kracht des Geestes.”
...En ik v oel deze morgen, zoals mensen hier, zoals broeder  H ughy  en
zuster: leraar hier uit de zendingsv elden, en v elen v an u mensen die echt
intelligent en knap bent. En ik–ik voel me heel klein o m h i er  b i j  u  te
staan  met niet meer opleiding dan ik heb, voor u. Ik... En dan te  zien
dat u mensen, op die manier u zou–zou v ernederen tot die dingen, en het
opzij zetten, en gaat zitten en luistert  naar iemand die nauwelijks zijn a-
b-c kent, dat maakt u tot gróte mensen...

CITAAT 96:    CITAAT 96:    CITAAT 96:    CITAAT 96:    
LIFE.STORY.title   LITTLE.ROCK.AR  50-0200 (Vertaald) 

  E-49   049   ...Maar v rienden, wat... de med i sche wetenschap en predi-
kers behoorden bij elkaar te komen en samen te werken, wetend dat 
wij allen meewerk en v oor het bestwil v an de mensen en tot eer v an God,
en samenwerken. Dat is wat we behoorden te doen.

BEWERING:      

Hij was tegen dogma’s.     
Zeker. Maar dat is geenszins negatief. 

Dogma’s zijn niet het Woord van Go d ,  e n  bli jken zelfs maar al te vaak
Ch ri steli jke kerken en groepen te verdelen. Het enige Fundament van
een Christen zou het Woord van God moeten zijn...
                                                                         (Nader toegelicht in citaat 103)

BEWERING:      
Hij was  tegen al te lange preken.   

W. Branhams onderwijzende  predikingen
     duurden  v aak  meerdere  uren...

CITAAT 97:CITAAT 97:CITAAT 97:CITAAT 97: SPOKEN.WORD.ORIGINAL.SEED. JEFF  V -3 N-1  62-0318M  (Vertaald )

  5-5   018   Het is niet mijn bedoeling om te prediken, omdat  het  waar-
s c hi jnlijk ten minste–wat ik hier heb te zeggen, zal me waarschijnlijk vi er  o f
vijf uur k osten; dus na ongev eer twee uren nu, zullen we sluiten en gaan
middag-eten; komen dan terug om twee uur...
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NAVRAGEN  - 45

CITAAT 98:CITAAT 98:CITAAT 98:CITAAT 98: FORGOTTEN.BEATITUDE.title  CHICAGO.IL  61-0425E (Vertaald )

  E-49   049 .... Ik dac ht  dat ik gisterav ond predikte... Ik zal Billy  gaan
zeggen dat ik het v anav ond zeker gehaald heb.  

Hij zei me dat ik niet korter kon prediken dan ander h al f  u u r .  Maar ik kreeg
het er zeker v oor die tijd uit, door de hulp v an de Heere.

BEWERING:         Het accent zou lig-
gen op:  Zet je verstand op nul.  

Alweer:  Wm. Branham leerde precies het tegendeel!!!

CITAAT 99:CITAAT 99:CITAAT 99:CITAAT 99:     
CHRISTIANITY.VERSUS.IDOLATRY  JEFF.IN  V-8 N-2  61-1217        (Vertaald )

  70   038   Nu, af goderij, het is  er  v andaag nog steeds. We v inden... Ik
v ind mensen die naar het altaar komen en met blinde gezegden v an blin-
de leraars, die zullen zeggen: 
“Stel je gewoon open; vergeet alles; maak je geest leeg.
Je zult een–een Elia worden. Je zult dit worden, dat, of wat anders.”
WAT EEN LEUGEN.  Je komt niet tot God. . .  D at i s je ziel openen voor
allerlei soorten duivelse geesten om binnen te komen. 
U moet onthouden: er is een duivel,  en h ij bootst Christus na, tot op de
letter praktisch. 

44.1 U zegt: ik kon mij  zeer moeilij k  indenken dat William
Branham dan ook maar iets uit te staan ha d me t de
Nigeriaanse prediker T.B. JOSHUA...

WAS DIT ÈCHT UW eind-CONCLUSIE GEWEEST, 
DAN HAD IK DEZE STUDIE NIET BEHOEVEN TE MAKEN....

Maar na een v loedgolf  v an bijna v ier v olle bladzijden negatiev e inf ormatie
ov er ‘William Branham, de vader van. . .  D e Late-Regen-Beweging’
en ‘De Moderne Profetenbeweging’, en zinsneden als: ‘De Modern e
Profeten beweging komt uit Branham voort’, ‘Directe co n n ecties met
hindoe-goden’ enz.,  is het ec ht er  (v oor de lezer)  zonneklaar, dat  het
v oor de s c hr i jv er wel degelijk duidelijk is, dat er v olgens hem een link moet
bestaan tussen deze ‘v ader’en  zijn ‘Joshua-kind’.

BEWERING:                 
Parallellen met T.B. Joshua zouden
meer dan toevallig zijn.

Ik hoop dat  u een ander inzicht hebt gekregen
na deze v ele bladzijden eerste-hands ‘nadere’ inf ormatie.  
En uw lezers?  Hoe zullen zij moeten weten wat wèrkelijk de f eiten zijn?
U publiceerde, zonder dit te besef f en denk ik, op grond v an parallellen die
derden u aangav en, een aanklacht tegen een broeder die aan de be-
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CITAAT 100:CITAAT 100:CITAAT 100:CITAAT 100:             - ‘In Bijbelse dagen waren er mannen Gods,
die prof eten en zieners waren.  Maar in heel de  ‘Heilige Geschiedenis’
had niemand v an hen een grotere bediening dan William Branham,
een  Prof eet en Ziener v an God, wiens f oto is af gebeeld op de v oor-
pagina v an dit nummer v an de  Full Gospel Men’s Voice.  
Branham is do or God gebruikt om, in de Naam van Jezus, de
doden op te wekken!’   

( ‘FULL GOSPEL MEN’s VOICE’  Februari 1961; pag. 3.)   

schrev en uitwassen part noch deel had.
U zegt dat  “een aantal parallellen meer dan toev allig leken” (Op blz. 40).

Af gaande op deze studie, met een 100-tal get u igenissen/citaten, moeten
ook v oor ú  v ele  v an uw parallellen onjuist zijn gebleken.
Maar dan hebt u ov er een man v an God publiekelijk een v als getuigenis
af gelegd.
Onwetend, dat neem ik onmiddellijk aan, maar wel ondoordacht.   
Daarbij:  door W. Branham ten onrechte als een soort ‘ziekte-v eroorza-
ker/zondebok ’ naast T.B. Joshua te stellen, v erliest ook uw berichtgev ing
ov er T.B. Joshua aan geloof waardigheid, wat v oor u bijzonder pijnlijk  moet
zijn.

Dr. Kurt E. Koch, uit wiens vroegere boeken helaas
nog steeds met graagte wordt geciteerd, is later terug-
gekomen op zijn aanv ankelijke aanv allen op de werking
v an Gods Geest. Hij heef t zelf   later (in Zuid-Af rika) sa-
menkomst en bezocht - o.a. bij Erlo Stegen. Daar heef t

hi j  met getuigen gesproken ov er wonderen die de Heere daar had v ol-
v oerd, en heef t later  zelf s een aantal zeer positiev e publicaties ,  ov er zijn
erv aringen daar, het licht doen zien...

BIJBELSE NORMEN EN WAARDEN
Natuurlijk mag u het totaal oneens met mij zijn.  U mag het ook 100%
oneens zijn met deze  andere broeder, William Branham, maar... u zult
geen valse getuigenis ov er hem uitspreken. 

(... HET NEGENDE GEBOD...   Ex. 20: 16 )

Zeker niet ov er een Christenbroeder ov er wiens  bediening zo v eel beschik-
baar is wat absoluut het  t egendeel bewijst. Door zijn tijdgenoten werd zelf s
het v olgende uitzonderlijke getuigenis gepubliceerd:

De H eere waarschuwt: ‘Raakt Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profe-
ten geen kwaad. ’  (1 Kron. 16: 22)
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TERUG NAAR MIJN UITGANGSPUNT:   

Deuteronomium 13,  v ers 12-15. Dat waarmee ik  -Bijbels
gedoc um enteerd-  de schrijv er aansprak die (in een paar bladzij-
den)  zóv eel onjuistheden t en aanzien v an een mede-broeder
publiceerde, in een ov erigens op andere punten goed gedocu-
menteerd lijkende publicatie.

Mijn conclusie:   
Het ‘horen zegg en ’  aangaande  William Branham, helaas  toe-
gev oegd aan uw boek  ov er  T.B. Joshua, heb ik  ‘onderzocht, en
nagespeurd en wèl nagevraagd’ ,  ‘En z i et , het  is...  NIET de
waarheid’ .                  (Het blijkt gebaseerd op onjuistheden,
onder meer  uit Dr. Kochs publicaties.- Zie Citaat 60 )

Toch worden ‘de inwoners derzelver stad’    (bijv oorbeeld degenen
die door de predik ingen v an W. Branham tot geloof  zijn gekomen
of  nog zouden kúnnen komen )  ganselijk geslagen met de scherp-
te des  zw aards...’,    ...de scherpte v an de publicatie;  ...v ia o.a.
die v ijf tal pagina’s uit uw boek.

CITAAT 101CITAAT 101CITAAT 101CITAAT 101 ::::    ( IEMANDS  INVLOED DODEN)
HEBREWS.CHAPTER.7.PT.2.CHURCH.ORDER.title  JEFF.IN  HEB  57-0922  ( Vertaald)

  348-349   055    ... Wees v oorzichtig. U bent  s c huld ig als u een woord
spreekt tegen uw broeder wat niet recht is, n ie t  ju ist. Rondgaan en af bre-
k en...  U hoef t een man geen mes in zijn rug te steken om hem te doden;
u kunt zijn karakter brek en en hem doden, zijn inv loed doden. Spreek
tegen uw herder hier, zeg iets slecht s  ov er  hem, u zou hem ev engoed
hebben kunnen neerschieten: iets v erteld wat niet waar was ov er hem.
Wel, het zal zijn inv loed bij de mensen en dat soort zaken doden, en u
bent er schuldig aan. Wat Jezus zei. (Einde citaat)

TOT DE  AUTEUR:
Broeder, moge de Heere  u v eel genade en wijsheid gev en,

(De vreze des HEREN is het begin der wijsheid - Ps.111:10 ) om te weten
wat Hij wil  dat u doet, ten aanzien v an deze zeer v erdrietige situatie...

R Q R
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Naschrift
ENIGE  HARDNEKKIGE  MISVERSTANDENENIGE  HARDNEKKIGE  MISVERSTANDENENIGE  HARDNEKKIGE  MISVERSTANDENENIGE  HARDNEKKIGE  MISVERSTANDEN

-  A -    ZIJN LEER ZOU ‘SEPARATISTISCH’ ZIJN

Buiten de Almachtige God, buiten Zijn Woord, bestaat geen
andere Waarheid.  
Wie Zijn Woord recht predikt, kàn daarom niet anders dan

     ‘separatistisch’ (zich af scheidend)  zijn.
Hij v ereist af scheiding. Reeds v an de beginne scheidde Hij
licht v an duisternis.  (Gen. 1: 4)

Er is maar één Waarheid waarin Hij wil dat we allen één zijn...

        W. Branham hierov er:

1. BIJBELSE AFSCHEIDING

CITAAT 102:CITAAT 102:CITAAT 102:CITAAT 102:
123-1 SMYRAEAN.CHURCH.AGE  -  CHURCH.AGE.BOOK.CPT.4  ( Vertaald)

...God had v erordineerd dat Zijn v olk zich anders zou gedragen dan de
wereld. Zij zijn niet v an de wereld, en zij zien er niet uit als de were ld,  en
zij handelen niet als de wereld.
Zij zijn gekruisigd v oor de wereld en de wereld is gekruisigd v oor hen. 

(Gal. 6: 14; Vert.) 
CITAAT 103:CITAAT 103:CITAAT 103:CITAAT 103:
352-2 LAODICEAN.CHURCH.AGE  -  CHURCH.AGE.BOOK.CPT.9  ( Vertaald)

...wat de kerk v oortdurend heef t gedaan, de eeuwen door: ze heef t het
Woord v an God v erlaten en haar eigen geloof sbelijdenissen en dogma’s
genomen, ze heef t zich georganiseerd en zic h met de wereld v erbonden.
Alzo is ze naakt, en God oordeelt haar naaktheid. (Openb. 3: 17; Vert.)

De enige manier waarop ze uit deze v reselijke situatie kan komen, is de
Heere te gehoorzamen en terug te komen tot Zijn Woord. 
Openbaring 18:4   “Gaat uit van haar, Mijn volk.”
II Corinthiërs 6:14-18  "Vormt geen ongelijk span met ongelov igen, want
wat heef t  gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeen-
schap heeft het Licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er
tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een
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ongelovige?  Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel
Gods met afgoden?     Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk
God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en onder hen wandelen,
en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn .  Daarom gaat weg uit
hun midden en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het
onreine,  en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij  zult Mij tot
zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.’
Lukas 6:22    “Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij
u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de
Zoon des mensen.” (Einde citaat)

CITAAT 104:CITAAT 104:CITAAT 104:CITAAT 104:
QUESTIONS.AND.ANSWERS.title  JEFF.IN  COD  64-0823E  ( Vertaald)

  1036-Q-311   096   311   ...”Scheidt u nooit v an iets af , behalv e v an de
zonde; niet v an de zondaar. Grí jp  de zondaar als u kunt, maar heb geen
deel aan zijn zonde.” 

 
2.  MENSELIJKE  EENHEID

CITAAT 105:CITAAT 105:CITAAT 105:CITAAT 105:
370-3 RESUME.OF.THE.AGES  -  CHURCH.AGE.BOOK.CPT.10  ( Vertaald)

De leer v an Bileam, (beschrev en in Openbaring 2: 14) waarin  B i leam
Balak onderwees om de kinderen Israëls te laten struikelen door een
‘gezamenlijke samenkomst’:  Bileam gaf  het adv ies... dat zij al len bij
elkaar zouden k om en en de zaken bespreken, en gezamenlijk te eten en
dingen glad te strijken. Per slot v an rekening, met elkaar te begr i jpen kom
je een heel  e ind.  A ls je dat eenmaal hebt bereikt, dan kun je v an daaruit
v erder gaan. De v olgende stap zou zijn: gezamenlijk aanbidden,  en
natuurlijk, een beetje druk v an de gastheer maakt dat  de gas t en heel
wat v erder gaan dan ze v an plan waren...  Nu, dat gebeurde niet alleen
daar met Gods gemeente v an het  Oude Testament, maar het gebeurde
met de gemeente v an het Nieuwe Testament...
  Het resultaat was het Concilie  v an Nicaea v an 325. Daar kwamen de
Christenen bijeen,  zowel de ware als de naam-Christenen, op uitnodiging
v an Constantijn...  De echte gelov igen wisten dat zij daar niet hoorden,
en v ertrokken. Maar aan diegenen die blev en, gaf  Constantijn u i t  de
schatkist zowel politieke als f y sieke macht. ...Voor (in plaats van) het v oedsel
dat de mens werkelijk nodig heef t: het  Woord v an God, werden hen
geloof s-belijdenissen en dogma’s en rituelen gegev en...

3.  HELING TOT  EENHEID

CITAAT 106:CITAAT 106:CITAAT 106:CITAAT 106:
TESTIMONY.WILLIAM.BRANHAM.title  SAN.JUAN.PR  60-0210  ( Vertaald)
  E-1   001   . . .  I k  geloof  dat er in alle Christelijke kerken heiligen v an God
zijn.  Ik geloof  niet dat we v erdeeld behoorden te zijn. Ev enmin geloof  ik
dat het Christus’ plannen waren, dat wij v erdeeld zouden zijn.  
Wij zullen één zijn. Jezus zei: “Hieraan zullen alle mensen weten dat gij
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Mijn discipelen zijt, wanneer gij lief de hebt v oor elkander.”

CITAAT 107:CITAAT 107:CITAAT 107:CITAAT 107: BLIND.BARTIMAEUS.title  KARLSRUHE.GERMANY  55-0818  ( Vertaald)

  E-6   006   ...Wat wij v andaag nodig hebben, en de groot s t e genezing
die wij v andaag nodig hebben, is de genezing v an het Lichaam v an
Jezus Christus, Zijn lichaam, het lichaam v an gelov igen dat v erbrok en is
door–door v erschillende denominaties en (hoe) zij onderling v erschillen.
Zij hebben geen lief de v oor elkaar. Wat we v anav ond nodig hebben is
een samen v erenigen; dat alle Christenen elkaar de hand gev en, elke
denominatie, dan zal God neerdalen en ons bezoeken. Grote tekenen
en wonderen zullen plaats v inden. Geloof t u dat?
  E-7   007   ... "Ik wil geen v an beide kanten erkennen (als de ware kerk;
Vert.). Laat mij tussen u in staan, mijn armen om u beiden s laan,  en zeg-
gen:  “W i j  zi jn broeders.”  Dat is wat we nodig hebben. Dat is wat de we-
reld nodig heef t. Dan zal de Gemeente v an Jezus Christ us  v oorwaarts
bewegen. God bespoedige de dag dat we het kunnen zien.

- B-  EEN GERUCHT NA WILLIAM BRANHAMS OVERLIJDEN...           

 (Door Rev. P. Green)

Nadat W. Branham  aan de gev olgen v an een ernstig auto-ongev al was
ov erleden, deed het gerucht de ronde ‘dat  zi jn volgelingen dachten dat
hij uit de dood zou opstaan en dat men daarom zijn lichaam in een diep-
vriezer had gelegd’ . 

De werkelijke reden was, dat er werd gewac ht  op het
herstel v an zijn v rouw,  Meda .  Z ij was niet in staat om
een beslissing te nemen  en instructies te gev en  ov er
de ter aarde bestelling, wegens de v erwondingen die zij
bij hetzelf de ongev al had opgelopen. Het lichaam v an

W. Branham  was  gebalsemd in  v erband met de wettelijke v oorschrif ten
v oor het  v erv oer v an lichamen naar een andere staat. Dat was de reden
dat het opgebaard kon blijv en bij de begraf enis-ondernemer, dhr. C oots,
in af wachting v an het herstel v an Meda Branham.
    

CITAAT 108CITAAT 108CITAAT 108CITAAT 108  :      (De rol van de pers)  ( Vertaald)
Dhr. Brown, v an U ni t ed Press International, v roeg mij telef onisch:  “Ver-
wachten jullie mens en niet dat William Branham op Paasmorgen zal op-
staan?”  
Ik antwoordde hem: “Wel, mijnheer, er zijn er misschien die  dat  gelov en,
maar welk geloof  hebt  u?”  H ij zei: “Baptist.” Ik antwoordde: “Wel, geloof t u
niet in de opstanding? 
Geloof t u niet in de Tweede Komst v an de Heere?” Hij zei: “Jazeker.” 
Ik zei: “Wel, ik ook.” 
Hij zei: “Wel, denkt u dat het zou kunnen gebeuren op die morgen?” 
Ik antwoordde: “Wel, ik zou geen beetje v errast zijn indien het zou gebeu-
ren.”
Zo v erscheen de v olgende dag in  het  UPI-bericht: “Sommigen v an de
v olgelingen v an wijlen William Branham gelov en dat hij op Paas m orgen
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zal opstaan, zo zegt Rev . Pearry  Green: “En wat mijzelf  betref t, ik zou 
geen beetje v errast zijn indien het zou gebeuren.”                     
                         (Citaat uit  ‘De werken van de profeet’, door Rev. P. Green; blz. 160-161)

Een v erdraaiing v an  Rev . Greens woorden,
maar zo kwam het gerucht in  omloop.

RRRR  QQQQ  RRRR

Men zegt: “Een profeet komt toch niet zo tragisch om het leven?”
Leest u een reactie op een dergelijke  opmerking in een artikel v an
Rev . Gordon Lindsay , uitgev er v an het tijdschrif t ‘The Voice Of  Healing’:

CITAAT 109:CITAAT 109:CITAAT 109:CITAAT 109:   (Een reactie uit de religieuze pers)

‘William B ranham,‘William B ranham,‘William B ranham,‘William B ranham,   ZOALS  IK  HEM   KENDE ‘  ZOALS  IK  HEM   KENDE ‘  ZOALS  IK  HEM   KENDE ‘  ZOALS  IK  HEM   KENDE ‘     ( Vertaald)

“...wanneer  het aankwam op de kwestie v an zijn eigen roeping, dan was
er geen twijf el of  aarze ling. Wanneer onder de zalv ing v an God, dan
sprak hij onbev rees d,  en de gav e, zoals ik er getuige v an was, was prak-
tisch onf eilbaar. 
In de v ele honderden keren dat ik hem zag spreken onder  de zalv ing,
zou hij, zonder te missen, de geheimen v an de harten der mensen uit-
spreken: dingen die hij onmogelijk kon weten.           
Het lev en v an de persoon was dikwijls v an die ure af  v eranderd.
  DE VRAAG:  'Waarom...? (N.a.v . Branhams ov erlijden na het v erkeers-
ongev al.)
Het is gewoon menselijk, dat mensen zich af v ragen waarom dat God br.
Branham op dit moment tot Zich nam , terwijl zijn lev en zo'n geweldig nut
heef t gehad. 
  Voor we d i t kunnen beantwoorden, zouden we eerst moeten uitleggen
waarom Johannes de D o p er , 'de grootste uit v rouwen geboren' in zijn
dag, werd af gesneden op dertigjarige leef tijd...       
Zo was het ook met Elia.   Z i jn  bedienings-periode duurde ongev eer 14
jaar.  Er is totaal geen aanwijzing, dat hij een oud man was. 
Zijn lev en werd gemarkeerd door een serie wonderen, zoals er nooit
gekend waren in Israël sinds de dagen v an Mozes... 
. . . Er  zijn bewijzen genoeg, dat God, om Zijn Eigen redenen, enige v an
Z i jn  m eest uitgelezen heiligen v an de aarde wegneemt, terwijl ze in de
bloei v an hun lev en zijn....Dood of  beproev ing v an een of  andere grote
heilige heef t dikwijls het bijzondere gev olg gehad, dat diegenen die
achtergelaten worden, in beweging * worden gebracht...” ( Einde citaat )
 (Rev. Gordon Lindsay in het tijdschrift:   ‘THE VOICE OF HEALING';  Februari 1966,  p. 3 & 11)

* In beweging? 
Na zijn heengaan begon men wereldwijd William Branhams  predikin-
gen te vertalen. Zoals in Mozes’  dagen (Ex. 4 : 8)  w erden de tekenen
gevolgd door een boodschap. Niet de geweldige wonderen waren
het beloofde herstel. 
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(Matth. 17:11)  ‘De stem’  die daarna kwam, zi jn bóódschap, de predi-
king van het Woord, was datgene wat werd gezonden om Het Ge-
loof, en daarmee de Gemeente, te herstellen... 
Het geloof is door het gehóór... (Rom.10: 17) 
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Tot slot een aantal VAAK GESTELDE VRAGEN,
ev enals citaat 108 praktisch geheel ov ergenomen uit
een serie toespraken v an Rev . Pearry  Green,
v oorganger v an de Tucson Tabernacle, te Tuc-
son Az.  USA.. 

CITAAT 110:CITAAT 110:CITAAT 110:CITAAT 110:   : (Vragen aan Rev.  P. Green) ( Vertaald)

“Ik v ind dat er v ier v ragen zijn, die de mensen
ons v oortdurend stellen, en ik wil u er een
Schrif tuurlijk antwoord op gev en.

- Waarom v olgt u een méns ?
- Waarom geef t u zov eel eer en glorie aan een mens ?
- Waarom hebt u  zov eel v ertrouwen in die bandopnamen ?
- Wat zegt u v an de tegenstrijdigheden in wat W. Branham zei ?”

- C-   U  VOLGT  EEN  MENS

CITAAT 111:CITAAT 111:CITAAT 111:CITAAT 111:    ( Vertaald)
Als  men  mij  v raagt  waarom ik een  mens v olg, dan stel ik een
wederv raag : 

“Als u  in de dagen v an Jezus Christus geleef d had, en Jezus kwam
v oorbij uw  taf el en zei : ‘Volg mij’,  wat zou u dan doen?”     -  (Bedenk,
men had toen geen openbaring ov er  wie H i j was.     En bedenk, dat Hij
Matthéüs nooit een v erklaring gaf ; Hij zei slechts: “Volg Mij”.)  -
Waarom v olgde Matthéüs? Er was iet s  m et  deze Man, iets waarv an ze
niet konden v erklaren waarom ze Hem v olgden. Hij was een Man waarin
God woonde... Daarom v olgden de discipelen H em ,  en... werden daar-
v oor door de mensen bekritiseerd.... 

Paulus zegt  in 1 Cor. 11: 1: “Volg mij na, zoals ik Christus nav olg”.
Nu is er niemand die zich Christen noemt, die zou hebben durv en zeg-
gen: ‘Het is v erk eerd om Paulus te v olgen.’  - in elk gev al niet wanneer
ze echt Christen waren en begrepen hadden wie Paulus wás.

Iets v reemds: 

Dezelf de mensen die zeggen: “U v olgt een mens”, zullen wel zelf  iemand
v olgen, hetzij  een dominee, een ev angelist, een apostel, of  de paus...
Weer anderen v olgen dan misschien geen mèns, maar een groép men-
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sen in  denominatie-v erband.  Ze zullen zeggen: “Mijn kerkgenootschap
geloof t dit niet, dus geloof  ik het ook niet...”  
De Bijbel zegt in Matthéüs 24, dat wanneer zi j  tot Mij komen en zeggen
“Hier is de Christus; geloof  het niet.” Waar zei Hij  t oen dat  ze zouden
zeggen dat zij zich bev inden? In de binnen-kamers (v ers 26). 
Hoezo?  Een groep mensen zou komen, elkaar ontmoeten achter geslo-
ten deuren,  en wat zij daar besluiten, (leerstellingen  en dogma’s) zou-
den ze uitv aardigen en v erk laren: “Hier is Christus. Hier is wat u kunt
gelov en. Hier is de weg naar God. Hier is het. Geloof  het, en als u dit
geloof t zult u naar de hemel gaan.!”   
En het Woord zegt: “Geloof  het niet...!”

-  D -   “U GEEFT TEVEEL EER EN GLORIE  AAN EEN MENS.”

CITAAT 112:CITAAT 112:CITAAT 112:CITAAT 112:     ( Vertaald)

Paulus zei in Galaten 1: 24, dat toen de mensen de dingen zagen die
God door hem deed:  “Zij verheerlijkten God in mij.”  
   

Ik wil u dit v ertellen, zonder mij erv oor te v erontschuldigen, dat wat  God
deed door William Branham, v oor mi j  een v an de meest belangrijke en
meest kostbare dingen was die ooit zijn gebeurd. Wat God deed? Hij
nam blindheid uit mijn ogen weg:  de t raditie der mensen. Hij  was het die
Zichzelf  aan mij openbaarde, opdat ik Zijn  wonderbare Koninkrijk met
mijn eigen ogen mocht aanschouwen.. 

U kunt het ménsdom ov er-v erheerli jk en,  m aar u kunt God nooit ov er-
v erheerlijken.  U hebt de woordenschat niet, u hebt de mogelijkheden
niet om Hem zo te v erheerlijken als Hij v erdient. Ziet u, indien God iets
gezegd heef t te zullen doen, en het dan openbaart door het te laten ge-
schieden, dan heb ik geen v rees om zijn daden te v erheerlijken.
    God zei, dat Hij iemand zou zenden,  in de geest v an Elia, die alle din-
gen zou herstellen.    In Handelingen 3: 21 (sprekend ov er Jezus) staat:
“die de hemel  moest opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller
dingen.”  
Wederoprichting? 
Jezus Zelf  zegt in Matthéüs 17:11 “Elia zal waarlijk eerst  komen en alle
dingen herstellen.” 

Welnu, God zònd hem, en ik v erheerlijk Gòd in hem.

- E-  “U HEBT TE VEEL VERTROUWEN IN DIE  BANDOPNAMEN. ”

CITAAT 113:CITAAT 113:CITAAT 113:CITAAT 113:  ( Vertaald)

De mensen komen hier op zondag-av ond, of  wanneer we ook zo’n
dienst hebben, naar m i jn  k erk gebouw.  Ik zet een bandrecorder neer en
laat (in plaats v an die keer zè l f  het  W oord te v erkondigen)  een band
horen, waarop br. Branham predik t .    D an zegt men: “Wel, die man is al
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lang dood; hij is er niet meer!”
Maar is ook niet Paulus gestorv en en niet meer hier? Toch lezen we zijn
briev en v oor, waarin hij Gods Woord bracht v oor zi jn  generatie.  “Br.
Green, zegt u daarmee dat die geluidsbanden het Woord v an God zijn?”
Een wederv raag:  Hoe dikwijls hebt u een preek ov er de post ontv angen
en hebt u gezegd: “O, deze broeder heef t werkelijk naar de Schrif ten het
Woord v an God gebracht.” -  Is dat dan v oor u niet  het  W oord v an
God?!  

...Mozes schreef  de eerste boek en v an de Bijbel.  Hij kon niet getoetst
worden  door een Bijbel. Die bestond nog niet. Hij sprak onder inspiratie,
en God bet uigde  zijn woorden door tekenen.  Waar kreeg Mozes eigen-
lijk de kennis  v andaan dat God de wereld had geschapen in zes dagen?
                                                                                                                                                    (Gen. 1: 31) 
Hoe wist hij dat de ark strandde op het Ararat gebergte?             (Gen. 8: 4)
God openbaarde het  aan hem. Waarom aan hem? Omdat hij Gods
prof eet was. En dat wat Gods   prof et en schrev en, hun v isioenen, v erkla-
ringen en erv aringen,  noemen wij ‘het Woord v an God’.

W at  zegt Paulus tegen de gemeente ov er zijn eigen geschrif ten?  “Wan-
neer deze brief bij u is voorgelezen, zorgt dan,  dat gij ook die van Lao-
dicéa u laat voorlezen.” (C ol . 4: 16)   en:   “Ïk bezweer u bij de Here, dat
deze brief aan a l le broeders voorgelezen worde.” (1 Thess. 5: 27) Waar-
om? Het is “Zo spreekt de Here! ”  N iet  m oeilijk v oor u, om daar v andaag
‘amen‘ op te zeggen. Maar  bedenk, dat het in die tijd niets meer was dan
een brief  die een man schreef  aan een gemeente...   
  -  Denkt u dat zijn serie briev en destijds algemeen aanv aard werd als
Gods Woord?  In tegendeel:  Er was zelf s v eel jaloezie v an de gev es t ig-
de geestelijkheid...

Z o kunt u ook de geluidsbanden (die momenteel in v ele talen in druk
worden u i t gegev en) beschouwen als zijnde v an een v an de v ele predi-
kers, die  ergens v oor een samenkomst het Woord predikte. 
Maar ik  (Pearry Green; Vert.)   ga u wel dit v ertellen: het is het Woord v an God
v oor deze generatie. Waarom? Omdat het door de Heere geïnspi reerd
en betuigd werd. 
In 2 Petrus 1: 20-21  zegt de apostel: “Dit moet gij vooral weten, dat
geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging t oe laat; want
nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens ,  maar, door de
Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken”.

U zult zeggen: “A ls   God wil dat ik wat dan ook zal weten, dan zal Hij het
mij wel  v er tellen.” (Aangaande uw persoonlijk lev en, zeker.) Maar Zijn
spreken tot de Gem eente, des te meer in zulke v erraderlijke tijden als
momenteel, heef t Hij v oorzegd om het alleen  te doen v ia Zijn prof eten. 

Lees het in  Amos 3: 7    “Gewis, de Here Here zal geen ding doen, tenzij
dat Hij Zijn v erborgenheid aan Zijn knechten de profeten geopenbaard
heeft.
Daarom:  hoe kunnen geheimenissen bekend worden gemaakt, tenzij
God het doet door een prof eet? De Schrif t zou worden gebroken. 

De Heere, wetend  dat er anderen zouden komen met openbaringen,  l iet



79

Paulus schrijv en aan de Galaten (1: 8) “Doch al ware het ook, dat wij, of
een engel uit de hemel u een ev angelie v erkondigde buiten hetgeen wij
u v erkondigd hebben, die zij v erv loekt.”                                                    

Merkt u dat hij hier ook zichzelf  bij insluit? Toch weet hij, dat hetgeen hij
aan deze mensen gebracht had, het ‘Zo spreekt de Heere’ was.

Broeder Branham  zei eens tegen mij: “Br. Pearry , indien ik ooit zeg: “Zo
spreekt de Heere” ,  en het gebeurt niet precies zoals ik het zei, luister dan
nooit meer naar me”.

- F-    “ER ZIJN TOCH TEGENSTRIJDIGHEDEN IN
               WAT   BR. BRANHAM ZEI ?”   

 Men zegt:  “Maar br. Branham maakte f outen.”  

Antwoord van Rev. Green:   

CITAAT 114CITAAT 114CITAAT 114CITAAT 114   ( Vertaald) 

Ov er welke f outen hèbt u het??? 
U zegt: “Waar hij zichzelf  tegenspreekt.”

Ik v ind ze niet.   Weet u, men zegt ook: “De Bijbel s preek t  Zich Zelf  te-
gen” .   A ls  u  bijv oorbeeld leest in Matthéüs 28: 19 “En doopt hen in de
Naam des Vaders, des Zoons en des  Heiligen Geestes”, en dan in Han-
delingen 2: 38:  “Ieder van u late zich dopen op de  Naam van Jezus
Christus...”, is dat  dan een tegenspraak? Neen! Het kan v oor u zo líjken,
maar het ontbreekt u alleen  aan de openbaring om  te zien  waarom het
geen tegenspraak kan zijn.
Het Woord v an Gòd spreekt Zich immers niet tegen, alleen u v ers t áát het
(nog) niet.  

Vergelijk ook eens Spreuken 26:4 “Antwoord een zot niet  naar zijn
dwaasheid”,  met v ers 5, waar schijnbaar het om gek eerde staat: ”Ant-
woord een zot naar zijn dwaasheid...”

Toen ik  m e een keer tot br. Branham richtte en zei: “Ik zie u als een
prof eet  met de geest v an Elia op u”,  waren de eerste woorden die hij
tot me sprak: 
“Br. Pearry, houd uw balans in de Schriften.”
Ik v olg zeker een mens: br. Branham. In hoev erre? Z oals hij Christus
v olgde. En ik v ereer niet een mens, maar ik v erheerlijk God in hem.

Gebed.

Mijn Vader,... U hebt deze generatie bezocht in het lev en v an een mach-
tige prof eet, door  werk en die niet zíjn werken waren, ...maar de Werken
Gods in het lev en v an Uw dienstknecht.
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Laat geen méns eer ontv angen, maar dat Uw werken mogen v erheerlijkt
worden. ...Mag het  ogenzalf  gev en v oor hen die v erblind zijn. Mag er licht
schi jnen op hun pad, opdat zij, als leden v an de Bruid, zich gereed
kunnen maken, omdat de roep is uitgegaan: “Zie, de Bruidegom komt!”

...Mogen we op het einde getrouw worden bev onden,
in v reze, om niet, na het Ev angelie gepredikt te hebben, 

misschien zelf  af gewezen te worden.
Wees ons nabij, bidden we, in Jezus’ Naam. Amen

(N.a.v. Rev. Pearry Green: ‘Acts of the Prophet’, 
een serie getuigenissen, blz. 163-185; Nederlandse uitgave.)
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