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“Jezus Christus is gisteren en heden hetzelfde en tot in eeuwigheid.’’ 
(Hebreeën 13:8)

Omzendbrief    augustus 2016

Het Oude en Nieuwe Testament
 en de erfgenamen Gods

Ik groet jullie van harte met het Schrift van Hebreeën 1:1-2: “Nadat 
God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken 
had in de profeten, heeft Hij nu in het laatste der dagen tot ons 
gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van 
alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.’’ 

De Bijbel bestaat uit het Oude en Nieuwe Testament. God heeft 
in het Oude Testament door zijn profeten vastgesteld wat Hij in zijn 
Heilsplan had voorzien. Vanaf het eerste hoofdstuk bewijst het Nieuwe 
Testament dat alles wat God had beloofd, in het Oude Testament, zich 
vervult. Zoals in een testament wordt laten zien wie de erfgenamen 
zijn en van wat ieder bemachtigt, zo heeft Hij in Zijn Woord opgeschre-
ven wat bestemd is voor Israël en wat bestemd is voor de Kerk uit de 
natiën.

In Genesis 15:4 maakte God zijn belofte aan Abraham, de vader des 
geloof, dat Hij hem een eeuwige erfenis zou geven: “En hij geloofde in 
de Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.’’ (v.6). in Gene-
sis 18:10 lezen we: Voorzeker zal Ik over een jaar tot u wederkeren, en 
dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’’ Bij Abraham werkten het 
geloof en gehoorzaamheid samen, en daarom was hij zelfs bereid zijn 
zoon Izaäk, de erfgename, te offeren: …Hij heeft overwogen, dat God 
bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij 
hem ook bij wijze van spreken teruggekregen.’’ (Hebreeën 11:19). Door 
zijn gehoorzaamheid des geloof, zwoer de Here bij Zichzelf, alle volken 
der aarde te zegenen: “Toen riep de Engel des Here ten tweede male van 
de hemel tot Abraham en zei: Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des 
Here: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthou-
den hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, 
als de sterren en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal 
de poort van zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht 
zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar 
mijn stem gehoord hebt.’’ (Genesis 22:15-18).
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De Apostel Paulus haalde de trouw en waarachtigheid van God aan 
en schreef: “Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan 
de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wil-
de doen blijken, Zich onder ede verbonden…’’ (Hebreeën 6:13-17).

In Galaten 3:7 noemde hij de gelovige “kinderen van Abraham’’ en 
hij benadrukte vervolgens in vers 29: “Indien gij nu van Christus zijt, 
dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.’’ 
Hij schreef over de geheimenis van Christus met Kerk: “…dat de hei-
denen medeerfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de 
belofte in Christus Jezus door het evangelie…’’ (Efeziërs 3:4-6). 
De beloftes van God behoren aan de erfgenamen door Jezus Christus.

Het ware geloof is ook gegrond in de beloftes van God. De 
ware kinderen van God, de ware erfgenamen van Jezus Christus, ge-
loven ieder Woord en belofte. In Romeinen 9:8 schreef de Apostel: “Dat 
wil zeggen: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de 
kinderen der beloften gelden voor nageslacht.’’  En in Romeinen 
8:17 schrijft hij: “Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgena-
men: erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; 
indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlij-
king.’’

Deze gedachte is ook zeer kostbaar: “Gij zijt dus niet meer slaaf, doch 
zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.’’ 
(Galaten 4:7). Eerst de belofte en daarna de vervulling; eerst met 
de Verlosser en daarna met zij die zijn verlost. Dat was het begin 
van het nieuwe verbond: Maria vond genade voor God (Lucas 1:30). Zij 
geloofde het Woord der belofte (Jesaja 7:14), die haar werd verkondigt 
door de engel Gabriël. En vervolgens kwam de Heilige Geest op haar en 
vers 31 was volbracht: “En zie, gij zult zwanger worden en een zoon ba-
ren, en gij zult Hem de naam Jezus (Hebreeuws: Yahshua) geven.’’ (Lucas 
1:31). En zo werd Psalm 22:10 vervuld: “Gij toch hebt mij uit de moeder-
schoot getogen…’’. Met de geboorte van Christus was de dag des heils 
en genade begonnen (2 Corinthiërs 6:2). Het Woord was vlees geworden 
en heeft onder ons gewoond (Johannes 1:14). “want de wet is door Mozes 
gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus ge-
komen.’’ (v.17). de Apostel Paulus zetten uiteen dat God de belofte die 
hij aan de vaders had gegeven had volbracht, “…aan ons, hun kinde-
ren, vervuld heeft door Jezus op te wekken.’’ (Handelingen 13:33). 
Onze Here en Verlosser heeft zijn kostbare bloed vergiet voor ons, hij 
stierf voor ons en heeft ons de verlossing gegeven. Hij had alle zonen en 
dochters van God in Zijn naam erbij betrokken tijdens Zijn laatste wil.
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Dit is hoe de kudde die verlost is door het bloed van de Zoon van God 
gelooft. Wij ontvangen het Woord als de zaad (Lucas 8:11), de Heilige 
Geest brengt het nieuwe leven voort in ons en dan zijn we wedergebo-
ren als zonen en dochters van God in een levende hoop, zoals het staat 
geschreven: “ als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar 
uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord 
van God.’’ (1 Petrus 1:23). Jakobus beschrijft het als volgt: “Naar zijn 
raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waar-
heid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepse-
len.’’ (1:18). En zo vervult zich het Schriftwoord van Jesaja 53:10 met 
de vrijgekochte: “Het nakroost zal Hem dienen…’’ (Psalm 22:31).

Geestelijke oriëntatie volgens Gods verlossingsplan 
In de laatste profeet van het Oude Testament heeft God verkondigd 

wat er zou gebeuren in het begin van het Nieuwe Testament (Maleachi 
3:1). Dat was de eerste belofte uit het Oude Testament die vervuld 
was met de erfgenamen van het Nieuwe Testament. Het was vervuld 
toen God zijn boodschapper had gezonden voor Zijn komst om Zijn weg 
gereed te maken. Over Johannes de Doper zei onze Here Zelf: “Deze 
is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw 
aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.’’ (Matthéüs 
11:10).

Lucas had het doel van de dienst van Johannes de Doper samenge-
vat: “en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun 
God… en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardi-
gen,  ten einde voor de Here een wel toegerust volk te bereiden.’’ 
(Lucas 1:16-17; Matthéüs 17:12-13). 

Allen die genade voor God hadden gevonden bij de eerste komst 
van Christus, gingen naar de rivier de Jordaan, geloofde de goddelijke 
boodschap en werden gedoopt. Allen die geloofde wat Johannes de Do-
per zei, namelijk: “Ik doop u met water tot bekering, maar Hij die na mij 
komt is sterker dan ik; ik ben niet waardig zijn schoenen te dragen; die 
zal u dopen met heilige Geest en met vuur.’’ (Matthéüs 3:11), waren 
voorzeker vergadert in Jeruzalem, want daar vervulde zich de belofte 
van de doop des Heilige Geest. 

De 120 waren de eerste die de vervulling hebben ervaren, toen ze 
vergadert waren in de bovenzaal, zoals in Handelingen 1:4-5 de opge-
stane Here het nogmaals voor zijn hemelvaart had verkondigd: “En 
terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, 
maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zei Hij) 
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van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult 
met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.’’ Petrus 
verkondigde de menigte die bijeen was gekomen wat er was gebeurd, 
door te spreken over de Verlosser. Hij zei: “Nu Hij dan door de rech-
terhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geest van de Vader 
ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort.’’ 
(Handelingen 2:33). Op die zelfde dag werden er ongeveer drieduizend 
zielen toegevoegd aan de Vroege Kerk (Handelingen 2:37-41).

Op de dag van de stichting van de Kerk van het Nieuwe Testa-
ment, sprak Petrus ook over de belofte uit het Oude Testament in Joël 
2:’’maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En 
het zal in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn 
Geest op alle vlees…’’ (Handelingen 2:16-17a). Wij leven nog steeds in 
de “de laatste dagen’’ en dus kunnen we dezelfde belofte van de doop 
des Heilige Geest aanhalen. Het volgende is nog steeds geldig voor al-
len die nu geloven in de boodschap des volle evangelie, bekeert van hun 
zonden en gedoopt op de naam des Here Jezus Christus: “… en gij 
zult de gave des Heilige Geest ontvangen.’’ (Handelingen 2:38-39).

Zoals in het begin ervaren alle ware gelovige nog steeds, zelfs van-
daag, wat God heeft belooft: de bekering tot Christus, de vergeving van 
hun zonden, de vernieuwing, de wedergeboorte en de doop des Heilige 
Geest, tot de verzegeling des Heilige Geest. Onze broeders en zusters 
van de Vroege Kerk ervaarde de volledige heil door Zijn genade. De 
apostelen schreven over wat er werd gegeven aan hen die het Woord 
toen hadden geaccepteerd: “In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der 
waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, 
toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belof-
te, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het 
volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.’’ 
(Efeziërs 1:13-14). Vervolgens komt de vermaning: “En bedroeft de Hei-
lige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlos-
sing.’’ (Efeziërs 4:30).

“Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt…’’ (Johannes 7:38)
We moeten herkennen dat iedere keer dat we de volgende woorden 

lezen in het Nieuwe Testament, die maar liefst 150 keer voorkomt, na-
melijk: “… er staat geschreven …’’; “… gelijk de Schrift zegt …’’; 
“… opdat vervuld zou worden …’’ dat die altijd naar aanleiding is 
met wat er geschreven staat in het Oude Testament. In het Nieuwe 
Testament vinden we 845 citaten uit het Oude Testament, waarvan 
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185 uit het boek van de Psalmen. Daardoor herkennen we hoe belang-
rijk de overeenkomst tussen het Oude en Nieuwe Testament is. Broe-
der Branham zei op 22 augustus 1965: “Het Oude en Nieuwe Testa-
ment zijn twee helften.’’ 

De Here verscheen, na Zijn opstanding, aan de twee discipelen die 
onderweg waren naar Emmaüs  en legde hun alle Schriften uit het 
Oude Testament uit die over Hem spraken: “En zij zeiden tot elkan-
der: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons 
sprak en ons de Schriften opende?’’ (Lucas 24:32).

Hij herhaalde ook aan de andere discipelen over wat Hij hun had 
verteld over Zijn lijden en sterven: “…dat alles wat over Mij ge-
schreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen 
moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de 
Schriften begrepen…’’ (Lucas 24:44b-45).

De Apostel Paulus begon zijn eerste brief aan de kerkgemeente in 
Rome als volgt: “Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een ge-
roepen apostel, afgezonderd tot de verkondiging van het evangelie 
van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de 
heilige Schriften…’’ (Romeinen 1:1-2). Net zoals Paulus het getuigde 
in zijn eerste brief, zo getuig ik het ook door de genade Gods tot mijn 
laatste brief.

Het evangelie van God moet precies worden doorgegeven zoals het 
was voorspeld en beloofd door Zijn heilige profeten in de Heilige Schrif-
ten en gebracht aan de Kerk in het Nieuwe Testament door de apos-
telen. Het feit is, zoals er staat geschreven door Petrus: “Dit moet gij 
vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige 
uitlegging toelaat.’’ (2 Petrus 1:20).

Op dezelfde manier dat een testament de laatste wensen van hij die 
het achter laat openbaart, toont het Oude en Nieuwe Testament de erf-
genamen waar zij recht op hebben. Omdat God onze namen in Zijn Tes-
tament heeft opgeschreven en ons aangewezen heeft als erfgenamen, 
kunnen wij deelnemen aan wat er nu gebeurt in het Konikrijk van God. 
Op dezelfde manier dat God in de loop van het Nieuwe Testament zijn 
beloftes uit het Oude Testament heeft vervuld, zo zullen alle zonen 
en dochters van God, die rechtmatige erfgenamen zijn, de vervulling 
van de beloftes die voor hen bestemd zijn ervaren. Alle anderen lopen 
erlangs, ook al beweren zij dat ze gelovigen zijn. 

Paulus vergelijkt een aardse testament met het Testament dat God 
voor ons heeft achtergelaten: ’’Broeders, ik spreek op menselijke wijze: 
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zelfs het testament van een mens, dat rechtskracht verkregen 
heeft – niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoe-
gen.’’  (Galáten 3:15). Het hoofddoel van dit belangrijk onderwerp is 
dat absoluut niks toegevoegd of weghaalt mag worden van het Testa-
ment dat God heeft gemaakt.

Iedereen respecteert een aardse testament, zelfs de rechters. De 
naam van de erfgenamen worden daarin benoemd en niets kan daar-
aan verandert worden. Waarom wordt die zelfde respect dan niet ge-
toond aan God en Zijn Testament? Waarom zijn er zoveel vervalste uit-
leggingen en zo veel valse leringen aan het Oorspronkelijke toegevoegd 
(Galáten 1:6-8)?

De Apostel Johannes, die werd verbannen naar het eiland Patmos 
door het Woord van God en de getuigenis van Jezus, schreef in Open-
baring 1:3: “Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden 
der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want 
de tijd is nabij.’’ De waarachtige erfgenamen van God en medeerfge-
namen van Jezus Christus, kunnen alleen accepteren wat er zwart op 
wit staat geschreven in het goddelijke Testament die voor ons is ach-
tergelaten. Zij worden zalig genoemd, want zij geloven ieder Woord en 
bewaren in hun hart wat erin geschreven staat. 

Aan het einde van het boek van Openbaring wordt de volgende 
waarschuwing gegeven: “Ik betuig aan een ieder, die de woorden der 
profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God 
zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en 
indien iemand afneemt van de woorden van het boek der pro-
fetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en 
van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.’’ (Open-
baring 22:18-19). Er is waarschijnlijk geen ander Schrift die Broeder 
Branham vaker heeft herhaalt en benadrukt dan deze. Het oordeel 
dat van God kwam is definitief en zal worden uitgevoerd met allen die 
schuldig worden bevonden.

Meteen daarna zien we dat dit niet door een profeet, noch door de 
Apostel Johannes is gezegd, maar door de Here Zelf: “Hij, die deze 
dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.’’

De bruid van Christus getuigt alleen wat de Geest heeft gezegd in 
het Woord en roept: “Amen, kom Here Jezus!’’ (v.20). 

“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort zegge: Kom! 
En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.’’ 
(v.17).
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Bijbelse plaatsingen 
Allen die geloven wat God heeft belooft voor onze tijd in het Oude 

en Nieuwe Testament weten dat Broeder Branham zijn opdracht heeft 
volbracht in het Heilsplan (Maleachi 4:5-6): “Zie, Ik zend u de profeet 
Elia…’’ (Matthéüs 17:11; Marcus 9:12). Hij citeerde 18 keer wat hem 
was verteld vanuit de bovennatuurlijke wolk op 11 juni 1933, tijdens 
een doopdienst bij de Ohio rivier. Dit is een citaat van wat hij zei op 10 
februari 1960: “Zoals Johannes de Doper bij de eerste komst van 
Christus vooruit was gestuurd, zo zal  de boodschap die aan 
jou is gegeven een voorganger zijn  van de tweede komst van 
Christus.’’ 

Door zijn dienst, zijn alle mysteries, die in het Woord verstopt wa-
ren, vanaf Genesis (in het bijzonder de eerste zonde) tot het laatste 
hoofdstuk van de Bijbel geopenbaard aan de Kerk. En zoals hij steeds 
weer benadrukte, de boodschap is: Terug naar het Woord! Terug naar 
het begin! Terug naar het Pinksteren! Terug naar de leer der aposte-
len! Terug naar de Bijbel!

Wat ik mijzelf afvraag is wat is het doel van God en wat is het re-
sultaat van de opdracht? “Hij antwoordde en zei: Elia zal wel komen en 
alles herstellen…,’’ (Matthéüs 17:11). Daar gaat het nu om: dat de 
ware gelovigen zijn herstelt in de oorspronkelijke positie, zoals 
het in het begin was.

In Handelingen 13:24-25 spreekt Paulus van Johannes de Doper en 
herhaalde zijn woorden bij het einde van zijn dienst: “Wat gij meent, dat 
ik ben, ben ik niet, maar zie, na mij komt Hij, wie ik niet waardig ben 
het schoeisel van zijn voeten los te maken.’’

Aan het einde moet de Kerk de volledige herstel ervaren van alle 
gaven van de Geest, alle vruchten van de Geest en alle diensten door 
werking van de Heilige Geest (1 Corinthiërs 12; 1 Corinthiërs 14; Efe-
ziërs 4; en andere), zoals dat aanwezig was in de oorspronkelijke Kerk 
in het begin. Het is de hoogste tijd dat ieder zichzelf examineert voor 
God en kijkt in de spiegel van het Woord.

Bij de doop des Heilige Geest, spreken we geen rare woorden met 
onze oude tong, nee, op dat moment is onze tong gereinigd door het 
vuur van de Heilige Geest: “en er vertoonden zich aan hen tongen als 
van vuur, die zich verdeelden, en zette zich op ieder van hen.’’ (Hande-
lingen 2:3). De ware kinderen van God spreken tot elkaar in liefde en 
niet in haat. “Een ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en 
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gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.’’ 
(1 Johannes 3:15)

Jakobus schreef niet alleen over de tong als “vol dodelijk venijn’’ 
(hoofds.3:8), maar vermaande ons ook om standvastig en geduldig te 
blijven tot de vroege en late regen net als een landman (hoofds.5:7). 
In Hebreeën 10:35-36 wordt ons als vermaning verteld: Geeft dan uw 
vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. 
Wan gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te ver-
krijgen hetgeen beloofd is.’’ En in de volgende vers: “Want nog een 
korte, korte tijd en Hij die komt, zal er zijn en niet op Zich laten 
wachten.’’

Wij geloven wat de Heilige Schriften zeggen, namelijk, dat God Zelf 
zijn werk der verlossing zal voleindigen, net zoals Hij zijn Scheppings-
werk had voleindigt. Johannes de Doper was niet meer op aarde toen 
de Verlosser de verlossing had volbracht aan het kruis voor de Zijne. 
Broeder Branham hoeft ook niet op aarde te zijn wanneer de Here de 
verlosten terug naar huis brengt. Het goddelijke Testament spreekt 
alleen over de wederkomst van Christus, maar niet dat de profeet zal 
wederkeren.

De Here zal Zelf zijn werk met de verlosten voleindigen door grote 
kracht, volgens Zijn Woord. De Kerk was gesticht door de machtige 
optreden van de Heilige Geest, en zo zal het ook zijn tijdens de voleindi-
ging. “…niet door kracht noch door geweld, maar door mijn Geest! zegt 
de Here der heerscharen.’’ (Zacharia 4:6).

“Jezus zei tot hen: Mijn spijze, is de wil te doen desgenen, die Mij ge-
zonden heeft, en zijn werk te volbrengen.’’ (Johannes 4:34).

De woorden van de Apostel Paulus gaan ons ook aan: “Hiervan toch 
ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begon-
nen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus 
Jezus.’’ (Filippenzen 1:6).

Maar hij gaf ook de volgende waarschuwing, hopende dat de woor-
den van de profeten over het ongeloof zich niet vervullen met hen: “Ziet, 
verachters, en verwondert u en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw 
dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u 
verhaalt.’’ (Handelingen 13:41).

In Hebreeën 12:26 schreef de apostel op bevel van God: “Toen heeft 
zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte 
gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar 
ook de hemel doen beven.’’ Daarmee haalt hij aan wat er staat geschre-
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ven in de Profeet Haggai: “Want zo zegt de Here der heerscharen: Een 
ogenblik nog, een kort wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee 
en het droge doen beven.’’ (Haggai 2:6).

De Profeet Jesaja verkondigde al in het Oude Testament dat de 
Here zelf Zijn werk zal voleindigen: “Want de Here zal opstaan, zoals 
op de berg Perazim; Hij zal in beweging komen, zoals in het dal bij Gi-
beon, om zijn werk te doen – vreemd zal zijn werk zijn; en om zijn 
daad te verrichten – ongewoon zal zijn daad zij.’’ (Jesaja 28:21).

In het Nieuwe Testament benadrukte Paulus, geleid door de Geest 
van God: “want wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen op aarde, 
volledig en snel.’’ (Romeinen 9:28). Daarop wachten wij. Amen!

De exacte reeks aan gebeurtenissen tijdens
 de wederkomst van Christus

Door vervalste uitleggingen van wat Broeder Branham heeft gezegd, in 
het bijzonder tijdens de prediking “De Wegname’’, is het belangrijk dat 
deze gebeurtenis verlicht wordt door middel van de Heilige Schriften.

Er zijn vele Schriften in het Nieuwe Testament die spreken over de 
wederkomst van Christus; dat was natuurlijk het hoofdonderwerp in 
de dagen van de apostelen. Onze Here en Redder zei: “…want Ik ga 
heen om u plaats te bereiden…,’’ en: “kom Ik weder en zal u tot 
Mij nemen…’’(Johannes 14:2+3). Het volgende is bedoelt voor de ware 
predikers van de boodschap: “Want wij zijn geen vernuftig gevonden 
verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze 
Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen ge-
weest van zijn majesteit.’’ (1 Petrus 1:16-21).

In de Duitse Bijbel, is het wordt “wederkomst’’ maar liefst 17 keer 
opgeschreven, bijvoorbeeld in Jakobus 5:7: “Hebt dus geduld, broeders, 
tot de komst (wederkomst) des Here! Zie, de landman wacht op de 
kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late re-
gen erop gevallen is.’’ 

De Apostel Johannes schreef: “En nu, kinderen, blijft in Hem, opdat 
wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor 
Hem niet beschaamd staan bij zijn komst (wederkomst).’’ (1 Jo-
hannes 2:28). Er zijn verschillende komsten van de Here, maar wij 
wachten op de tweede komst, op Zijn beloofde wederkomst (Johannes 
14:1-3).

In Lucas 24:50-51 en Handelingen 1:9-11 zien we het bericht van 
diegene die ooggetuige waren wanneer de opgestane Here opgevaren 
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was naar de hemel. Hun werd verteld: “…Deze Jezus, die van u opge-
nomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij 
Hem ten hemel hebt zien varen.’’ (Handelingen 1:11). Volgens Psal-
men 47:5, is onze Here opgevaren naar de hemel, met gejubel en geluid 
van een bazuin als de Overwinnaar van Golgotha en als de Opgesta-
ne die de dood heeft overwonnen: “God is opgevaren onder gejuich, de 
Here onder bazuingeschal.’’ Hij zal ook met gejuich en met de bazuin 
van God wederkeren, zoals het staat geschreven in 1 Thessalonicenzen 
4:13-17.

Daar staat letterlijk geschreven: “Doch wij willen u niet onkundig 
laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd 
zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij 
geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die 
ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.’’  Nu komt 
de ware ZO ZEGT DE Here: “Want dit zeggen wij u met een woord 
des Here: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Here, zullen 
in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een 
teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin 
Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, 
zullen het eerst opstaan; en daarna zullen wij, levenden, die achterble-
ven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, 
de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.’’ 
Het kan niet duidelijker verteld worden!

Een ieder die let op wat er staat geschreven in vers 13 en 14, begrijpt 
ook tot wie de kreet der opwekking in vers 16 verkondigd is. In die tijd, 
gaat het niet om de boodschap, die jarenlang wordt verkondigd aan 
de levenden voor Zijn komst, zoals sommige mensen beweren, maar 
om hen die ontslapen zijn in Christus. Meteen daarna worden wij, de 
levenden, verandert en samen met hen opgenomen op de wolken, de 
Here tegemoet. 

In 1 Corinthiërs 15:50-58, waar Paulus schreef over de gedaante-
verandering van de lichamen tijdens de wegname, benadrukt hij dat 
de wederkomst van Christus zal plaats nemen in een ogenblik – niet in 
etappes. Er staat geschreven: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen 
zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in 
een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal 
klinken (zie 1 Thessalonicenzen 4:16) en de doden zullen onvergankelijk 
opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.’’ (vs.51-52). Maar het 
feit is: “…God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven 
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staat: Opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint in 
uw rechtsgedingen.’’ (Romeinen 3:4).

De boodschap “De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!’’ 
(Matthéüs 25) laat zich al voor velen jaren horen. In de prediking “De 
Wegname’’ had Broeder Branham zeer duidelijk gezegd: “Eerst wordt 
de boodschap laten horen. Het is de tijd om de lampen schoon 
te maken.’’ (4 december 1965). Hij had het over de boodschap van het 
geopenbaarde Woord in onze tijd, waarmee hij werd uitgezonden en 
die de tweede komst van Christus zal voorgaan. Haar doel is om uit te 
roepen, scheiden, herstellen en de ware gelovigen voorbereiden voor de 
glorieuze dag van de wederkomst van de bruidegom. 

Op het moment dat Hij zijn bruid naar huis brengt, zal het volgende 
zich vervullen: “Want gelijk bliksem komt van het oosten en licht tot het 
westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.’’ (Matthéüs 24:27); 
“Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en 
één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met 
de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden.’’ 
(Matthéüs 24:40-41). Dat is precies hoe het zal gaan bij de wederkomst 
van Christus. 

Net als de lichamelijke opstanding en hemelvaart van onze Here 
en Redder een realiteit was, zo zal ook de lichamelijke wederkomst 
van Jezus Christus, de lichamelijke opstanding van de ontslapenen in 
Christus, de gedaanteverandering en de wegname een realiteit zijn.

Een ieder die niet gelooft dat Jezus Christus lichamelijk terugkomt, 
op dezelfde manier als dat Hij is opgevaren naar de hemel, is volgens 2 
Johannes vers 7 niet alleen een misleider maar ook onder invloed van 
de geest van de antichrist: “Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de 
wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. 
Dit is de misleider en de antichrist.’’ Allen die onderrichten dat 
Jezus Christus de troon der genade heeft verlaten en in 1963 in geeste-
lijke vorm is nedergedaald om de Zijne op te eisen, zijn dus misleiders 
en valse leraars. Want als dat het geval was, wat zou er dan gebeuren 
met zij die in de jaren zestig of zelfs later zijn geboren en die gelovigen 
zijn geworden? Een leer als deze is dwaas, net als alle andere valse 
leringen.

We mogen God uit het diepst van ons hart bedanken dat wij iedere 
Woord van God kunnen geloven. De tekens van de tijd wijzen erop dat 
zijn wederkomst nabij is, want dit is wat de Here zei over de gebeur-
tenissen van de eindtijd: Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, 
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richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.’’ 
(Lucas 21:28).

De boodschap van het geopenbaarde Woord zoals het was gegeven 
aan Broeder Branham is heel waardevol voor ons. Het is namelijk, in 
feite, de voorganger van de tweede komst van Christus, zoals hij het 
had bevestigd op 12 januari 1961: “Het is de boodschap die zal die-
nen als voorganger van de tweede komst van Christus. Dat is 
wat de Engel des Here zei.’’

Door de directe goddelijke opdracht die de profeet heeft bevestigd, 
heeft God mij geleid om het Woord te prediken en de preken van Broe-
der Branham te publiceren. Volgens de directe bevel van de Here, heeft 
Broeder Branham het geestelijke voedsel opgeslagen, en ik heb de taak 
het uit te delen over de hele wereld samen alle broeders in de dienst 
(Matthéüs 24:45-47). Zo bereikt de laatste boodschap alle volken en 
talen op aarde, zoals de Here zelf heeft gezegd: “En dit evangelie van 
het Konikrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 
getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.’’ 
(Matthéüs 24:14).

Volgens het zendingsbevel die de Here mij heeft gegeven, namelijk: 
“…Ik zal u naar andere steden zenden om mijn Woord te prediken…,’’ 
heb ik de hele wereld afgereisd om het Woord te verkondigen, het volle 
evangelie, zoals Broeder Paulus en Broeder Branham het hebben ge-
preekt. Het Woord, de Bijbel is mijn absoluut. De profeet heeft het goed 
gezegd: “het bewijs dat je de Heilige Geest hebt ontvangen is 
wanneer je het Woord accepteert, niet door liefde of spreken in 
tongen, maar het accepteren van het Woord.’’ (26 juli 1964). Dus 
het is belangrijk om niet alleen een prediking te horen, maar het Woord 
van God. De laatste boodschap bezit alles wat God tegen ons wilt zeg-
gen. Daardoor wordt de bruid van Christus gereedgemaakt voor de glo-
rieuze dag van de wederkomst van de bruidegom. Alle uitverkorenen 
weten dat de tijd nabij is. Zij, die de wijze maagden zijn, zullen met 
de bruidegom de bruiloftszaal binnengaan (Matthéüs 25:10), gelijk 
geschreven staat: “…en zijn vrouw (bruid) heeft zich gereedgemaakt.’’ 
(Openbaring 19:7). 

Een heldere expositie
Iedereen die bekend is met de dienst van Broeder Branham weet 

wat God heeft gedaan in onze tijd –en ook wat er is gebeurd op 28 fe-
bruari 1963. Het was de vervulling van het visioen, waar hij vaak  over 
had gepraat en die hij aan mij persoonlijk had toevertrouwd in decem-
ber 1962: de Here verscheen voor hem in een bovennatuurlijke wolk 
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omringd door zeven engelen op de Sunset Mountain vlakbij Tucson, 
Arizona. Op dat moment schudde zeven machtige donderslagen de ge-
hele regio. En hem werd verteld: “Keer terug naar Jeffersonville, want 
de zeven zegels moeten geopend worden.’’ Het verslag van Dr. James 
McDonald  over de mysterieuze wolk en de foto werden gepubliceerd in 
de bekende tijdschriften “Science Magazine’’ op 19 april 1963 en in de 
Life Magazine op 17 mei 1963. 

Daarna preekte Broeder Branham over de zeven zegels, vanaf 17 
t/m 24 maart 1963 in Jeffersonville. Het was over de openbaring van 
wat nog steeds verstopt was in het Woord van God (Openbaring 5).

Hij verkondigde dat de Kerk van het Nieuwe Testament zal eindi-
gen met de tijdperk van de Kerk van Laodicéa (Openbaring 3), die er 
zal zijn tot de wederkomst van Christus en dat de bruid pas weer ver-
schijnt in Openbaring 19 tijdens het bruiloftsmaal. Ook werd aan hem 
geopenbaard dat de eerste vier zegels (hoofds.6:1-8) de antichrist laat 
zien in zijn vier ontwikkelingsfases terwijl hij rijdt op vier verschillen-
de paarden. 

In die vijfde zegel (hoofds.6:9-11), werd hem geopenbaard dat de zie-
len van hen die werden geslacht van de joden waren die de getuigenis 
van het Woord (de Thora: de vijf boeken van Mozes) behielden, onder 
andere de zes miljoen joden die werden vermoord in de Holocaust tij-
dens het Derde Reich. Ze vroegen aan de Here om wraak – terwijl 
christelijke gelovigen bidden om vergiffenis voor hun vijanden.

De zesde zegel gaat over de tijd na de wegname, tijdens de grote 
verdrukking, zoals Broeder Branham vaak herhaalde op 23 maart 
1963. Op 10 november 1963, benadrukte hij dit punt door te zeggen: 
“Tijdens de zesde zegel, wanneer de bazuinen zich laten horen, 
verlaat Hij de troon der genade, want Zijn werk der verlossing 
is dan volbracht.’’

De Lam heeft in maart 1963 zijn troon niet verlaten – dit is verkeerd 
bergrepen door veel mensen. We leven nog steeds in de tijd des genade: 
het bloed des verbonds is nog steeds op de troon der genade (Hebreeën 
4:16) – op de ark des verbonds (Leviticus 16:11-14; Hebreeën 9:15-22), 
en die zal daar blijven totdat de grote menigte van Openbaring 7 hun 
gewaden hebben gewassen in het bloed des Lams tijdens de grote ver-
drukking.

In maart 1963 was er ook geen half uur stilte in de hemel. In maart 
1963 is de Engel des verbonds (Openbaring 10) niet neergedaald op 
aarde en heeft zijn voet niet op de zee en op de aarde geplaatst. In 
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maart 1963 hebben de zeven donderslagen van Openbaring 10 niet ge-
sproken. 

In maart 1963, kreeg Broeder Branham dezelfde openbaring als Jo-
hannes had gekregen op het eiland Patmos wanneer de Lam het mys-
terieuze boekrol nam (Openbaring 5). Dank zij God is alles voor ons 
verlicht en kunnen we op de juiste manier de vervullingen plaatsen in 
wat er is geopenbaard in het verleden, heden en de toekomst. Door de 
genade Gods, zijn ze al geopenbaard aan de bruid. Aan de Profeet Dani-
el werd verteld: “Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en 
verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en 
de kennis zal vermeerderen.’’ (Daniël 12:4). Wij leven in de eindtijd 
en we zijn dankbaar voor de openbaring die God ons heeft gegeven in 
onze tijd. Amen. 

Broeder Branham las de Schriften in overeenstemming met de eer-
ste zes zegels. De gebeurtenissen tijdens de zesde zegel (Openbaring 
6:12-17) laat ons duidelijk zien dat dit plaatsneemt na de wegname: 
“En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote 
aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan 
werd geheel als bloed…’’ (v.12). de zesde eindigt met deze bevinding: 
“want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?’’ 
(v.17).

In Openbaring 7:1-8 werd de opdracht gegeven aan de vier engelen 
des oordeels: “Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, 
noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun 
voorhoofd verzegeld hebben.’’ (v.3). Dit gaat om de verzegeling van de 
144.000 van de 12 stammen van Israël door de dienst van de twee ge-
tuigen in een tijd van 3 ½  jaar (Openbaring 11). Pas daarna kunnen de 
oordelen van de bazuinen over de aarde komen. 

In vers 9 t/m 18, wordt de grote menigte, die niemand tellen kon, la-
ten zien die door de grote verdrukking moeten en hun gewaden hebben 
gewassen in het bloed des Lams.   

Broeder Branham heeft de Bijbelse tekst over de zevende zegel niet 
gelezen tijdens de kerkdienst, alleen de eerste vers in Openbaring 8 die 
gaat over de stilte in de hemel. De eerste vers gaat als volgt: “En toen 
Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een 
half uur lang.’’ 

Vanaf vers 2, wordt ons duidelijk laten zien wat er vervolgens ge-
beurd op dat moment: “En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, 
en hun werden zeven bazuinen gegeven.’’
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Bij de eerste bazuin des oordeels, wordt het derde deel van de 
aarde en bomen  verbrandt (v.7);

Bij de tweede bazuin des oordeels, wordt het derde deel van de 
zee bloed (vs.8-9);

Bij de derde bazuin des oordeels  (vs.10-11), gaat het om het der-
de deel der rivieren;

Bij de vierde bazuin des oordeels (v.12), wordt het derde deel van 
de zon, maan en de sterren getroffen.

Daarna volgt de drievoudige weeën over alle inwoners van de aarde 
en de waarschuwing voor de laatste oordelen van de drie nog overgeble-
ven bazuinen van de engelen (v.13).

Wanneer de vijfde engel in zijn bazuin blaast (hoofds.9:1-12), begint 
de vijfde bazuin des oordeels: alle mensen worden gepijnigd voor 
vijf maanden, behalve de 144.000 die al zijn verzegeld op dat moment 
(Openbaring 7:3-4) en dus veilig zijn.

Tijdens de zesde bazuin des oordeels (vs.13-21), worden de vier 
engelen die bij de grote rivier, de Eufraat zijn gebonden tegen het uur 
en de dag en de maand en het jaar losgemaakt  om het derde deel van 
de mensen te doden (v.15).

Alleen nadat de engelen met de zes bazuinen en de vier oordeels 
engelen hun opdracht hebben volbracht, wordt in Openbaring 10:7 ver-
kondigd: “maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wan-
neer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, 
gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.’’

Ik vraag iedereen in de naam van Jezus Christus om Openbaring 
10 vanaf het begin te lezen met alle respect. Daar daalt de Here zelf 
neer als Engel des verbonds; bekleed met een wolk; de regen-
boog op zijn hoofd; met het geopende boek in Zijn hand; als de 
rechtmatige eigenaar, een voet op de zee en de andere voet op 
aarde; en “hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij 
riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.’’ (v.3).

Op 17 maart 1963 citeerde Broeder Branham de tekst van Open-
baring 10 en zei vervolgens: “Als je het hebt opgemerkt, zie je dat 
dit Christus is. Want Hij werd in het Oude Testament de Engels 
des verbonds genoemd en Hij gaat meteen naar de joden, want 
de Kerk is dan al volbracht.’’ Door de engel van de zevende kerk, 
zijn de vele mysteries geopenbaard voor ons, zoals Broeder Branham 
het ongeveer 50 keer heeft benoemd. Desondanks gaat het hier over 
Israël, over de engel van de zevende bazuin, en over “de geheimenis 
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Gods’’ (Colossenzen 2:2-3) – en dat is Jezus Christus, onze Here 
(1 Timótheüs 3:16). De joden hadden Hem toen der tijd niet herkend, 
maar dan zullen ze Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben (Za-
charia 12:10; Johannes 19:37; Openbaring 1:7).

Nogmaals benoemen we het Oude Testament en dan zien we dat het 
tweede deel van Maleachi 3:1 vervuld is en dat de Engel des verbonds 
Zijn tempel is binnengegaan. In die tijd, gaat het om Israël, om Jeruza-
lem en de berg Sion, waar 144.000 vergadert zijn, want zo zegt de Here 
het in Zijn Woord: 

“En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat 
hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk 
en een veste voor de kinderen Israëls.’’ (Joël 3:16).

Alleen wanneer de Here brult als de leeuw van de stam van Juda 
(Jeremia 25:30; Hosea 11:10; Joël 3:16; Openbaring 10:3) zullen de ze-
ven donderslagen hun stemmen laten horen. Maar de stem uit de he-
mel zei: “Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en 
schrijf het niet op.’’ (v.4). Amen. Al degene van wie hun naam staat 
geschreven in het boek des levens van het Lam, hebben respect hier-
voor. De waarachtige kinderen van God geloven alleen wat er staat ge-
schreven in het Oude en Nieuwe Testament, maar geen interpretaties 
en valse leer. Zij halen uiteen de zeven donderslagen die hun stemmen 
lieten horen in Openbaring 10 en de machtige donderslagen die zich 
lieten horen op 28 februari 1963, waarvan Broeder Branham vaak ge-
sproken heeft, vooral in maart 1963. Deze waren geheel normaal en 
werd gevolgd door een aardbeving die de gehele gebied bij de Sunset 
Mountain in Arizona heen en weer schudde waardoor rotsen open-
scheurde en van de berg afrolde en boomstukken afbraken. Ik zag de 
rotsblokken en bomenstukken met mijn eigen ogen in december 1968 
tijdens een excursie waarvoor Broeder Pearry Green van Tucson mij en 
andere predikers had uitgenodigd. Wanneer Broeder Branham sprak 
over de zeven donderslagen dacht hij waarschijnlijk wel terug aan die 
buitengewone ervaring. 

We gaan weer naar het Oude Testament om te zien hoeveel tijd er 
precies overblijft totdat de Engel des verbonds zweert: Toen hoorde ik 
de man die met linnen klederen was en zich boven het water van de ri-
vier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter; 
en zijn linkerhand naar de hemel verhief: Een tijd, tijden en een hal-
ve tijd (dat betekent 3 ½ jaar); en wanneer er een einde komt aan 
het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen 
al deze dingen voleindigd worden.’’ (Daniël 12:7). Gedankt zij God 
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voor de precisie van het Oude en van het Nieuwe Testament! In het 
Oude Testament werd gespecifieerd wat er zou gebeuren. In het Nieu-
we Testament zien we waar, hoe en wanneer het zich vervuld. 

In Openbaring 11:1-14 wordt de tempel gemeten en de dienst van 
de twee getuigen die moeten verschijnen in Jeruzalem wordt precies 
beschreven: het zal twaalfhonderdzestig dagen duren, en dat is pre-
cies 3 ½ jaar. Na de dienst van de twee profeten, wanneer de tempel al 
herbouwd is (Openbaring 11:1; Openbaring 16:1) worden ze vermoord 
en vervolgens opgenomen naar de hemel. Vervolgens worden de zeven 
bekers van de gramschap Gods vergiet: “En ik zag een ander teken in de 
hemel, groot en wonderbaar, zeven engelen, die de zeven laatste plagen 
hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd.’’ (Openba-
ring 15+16). Aan het einde van de grote verdrukking, na de laatste 
3 ½ jaar = 42 maanden (Openbaring 11:2), wordt het duizendjarige 
rijk verkondigd: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze 
Here, en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle 
eeuwigheden.’’ (Openbaring 11:15-17; Lucas 1:33; Jesaja 9:6). Kan het 
nog duidelijker en preciezer worden opgeschreven zoals het voor ons is 
achtergelaten in de Bijbel?

Waarom heeft God zijn dienstknecht zo vroeg teruggenomen? 
Wordt vaak gevraagd.

Broeder Branham was een gezegende man van God en een profeet. 
Toen hij zeven jaar was, werd hem, vanuit een wervelwind  die zeer 
fel de bladeren aan de top van de boom schudde, verteld: “Rook niet, 
drink niet en verontreinig je lichaam niet op welke manier dan 
ook; er is een werk voor jou weggelegd die je zult vervullen 
wanneer je ouder wordt.’’ Op 7 mei 1946 werd hij bezocht door een 
engel, die zijn kamer binnenkwam vanuit een bovennatuurlijk licht en 
tot hem zei: “Vreest niet, ik ben gezonden vanuit de aanwezig-
heid Gods… Zoals Mozes twee tekens had ontvangen om zijn 
dienst te bevestigen, zo zullen ook aan jou twee tekens gegeven 
worden…’’. In de unieke dienst van Broeder Branham zien we een 
herhaling van wat er gebeurde in de tijd van onze Here, door de gave 
van profetische waarneming. Broeder Branham haalde in het bijzonder 
de voorbeelden met Petrus en Nathánaël aan in Johannes 1:40-51 en de 
gebeurtenis met de vrouw bij de put in hoofds.4. Ook noemde hij vaak 
Johannes 5:19 wanneer hij voor de zieken aan het bidden was: “de Zoon 
kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen…’’’. In 
visioenen zag hij dingen die gingen over de personen die kwamen voor 
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het gebed. Tijdens zijn vergaderingen in Duitsland en in de VS werd ik 
een oog–en gehoorgetuige van deze buitengewone dienst. Drie keer; In 
1955 in Karlsruhe, in 1958 in Dallas in en in Jeffersonville in 1962. Hij 
vertelde mij persoonlijk de dingen die hem werden geopenbaard. 

Hij die tijdens de 33 jaar in visioenen zag wat er aan de hand was 
met de persoon die voor hem stond in de gebedsrij; hij die in velen ver-
gaderingen had gebeden voor duizenden mensen die vaak op datzelfde 
moment werden genezen; bij hem begon de opwekking na de Tweede 
Wereldoorlog. In die tijd had nog niemand gehoord van Billy Graham 
of Oral Roberts; hij die meer dan 1.650 keer zei “zo zegt de Here!’’ – en 
iedere keer was het ook de zo zegt de Here, werd onverwacht terug 
naar huis geroepen op 56-jarige leeftijd na een tragisch auto-ongeluk.

Op 18 december 1965 was Broeder Branham onderweg, in zijn Ford, 
voor een reis van 2500 km vanuit Tucson, Arizona naar Jeffersonville, 
Indiana. Hij had notities gemaakt voor een prediking van vier uur over 
“het spoor van de slang’’ die hij wilde houden in zijn kerkgemeente in 
Jeffersonville. Vlakbij de stad Amarillo, Texas, terwijl hij in gesprek 
was met Zuster Branham (zijn dochter Sarah zat op de achterbank) 
miste hij een afslag en moest dus hij een kleine omweg nemen. Zijn 
zoon Billy Paul, die voor hem reed met zijn familie en zijn broer Joseph, 
wachtte op zijn vader na de afslag. Daarna volgde Broeder Branham 
Billy Paul weer. Vlakbij Friona, Texas, reed plotseling een autobestuur-
der op volle snelheid de weg over en botste recht tegen de voorkant van 
Broeder Branham’s auto. de 17-jarige bestuurder, die dronken was en 
zijn inzittende kwamen direct om het leven. Broeder Branham en Zus-
ter Branham waren zwaar gewond, terwijl zijn dochter Sarah er zware 
kneuzingen aan overhield. Op 24 december 1965 stierf Broeder Bran-
ham aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.  Zuster Branham 
en Sarah hadden het overleefd. 

Voor de familie en voor de gelovigen van de boodschap van de eind-
tijd was dit een grote shock. Ze vroegen zich allemaal af: “Waarom is 
dit gebeurd?’’ Broeder Branham zei namelijk vier weken eerder op 27 
november 1965 tweemaal op rij: “Ik zal niet sterven. Ik zal nog eenmaal 
de weg afleggen.’’

Waarom heeft God dit toegelaten? Ieder van ons heeft zichzelf wel-
eens deze vraag gesteld op sommige momenten in het leven: “Waarom 
heeft God dit of dat toegelaten? We kunnen teruggaan naar het para-
dijs en vragen: “Waarom heeft de Here God, die wandelde in het hof 
van Eden, satan Eva laten verleiden?’’. Vooral de joden kunnen zich-
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zelf afvragen: “Waarom heeft God de Holocaust toegelaten?’’. Waarom? 
Waarom? Het kan maar opnieuw en opnieuw gevraagd worden.  

God heeft ook toegelaten dat Johannes de Doper op een brute ma-
nier van het leven werd beroofd; door onthoofding (Matthéüs 14:1-12). 
Zijn dienst was voorzeker volbracht. Profeten zijn mensen, net als wij 
en zij moeten net als mensen sterven, ondanks een goddelijke roeping 
in het Heilsplan (Hebreeën 11:32-40). Broeder Branham’s dienst was 
ook volbracht, want anders had God hem niet terug naar huis geroe-
pen. 

Zoals ik in het verleden al heb verteld, ik wist nog niet wat er was 
gebeurd op dat moment, maar ik zag Broeder Branham tijdens een 
visioen, in de avond van 24 december 1965,  terwijl hij werd opgeno-
men tot de heerlijkheid op een wolk, gekleed in een net pak en hij boog 
voorover. 

Tot een ieder die dit vreemd vind wil ik zeggen dat de opgestane 
Verlosser ook werd opgenomen tot de heerlijkheid op een wolk: “…werd 
Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun 
ogen.’’ (Handelingen 1:9).

De twee profeten van Openbaring 11 zullen op dezelfde manier op 
een wolk worden opgenomen tot de heerlijkheid, nadat zij hun dienst 
hebben volbracht en worden vermoord: “…En zij klommen naar de he-
mel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.’’ (v.12).

En tijdens de wegname worden wij ook opgenomen tot de heerlijk-
heid op wolken: “daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen 
met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tege-
moet in de lucht…’’ (1 Thessalonicenzen 4:17).

Samenvatting 
Laten we het nog een keer heel duidelijk zeggen: Elke woord van 

God maakt deel uit van het goddelijke Testament en wij moeten zowel 
het evangelische deel, als het onderwijzende deel, als het profetische 
deel daarvan vanaf de eerste tot de laatste vers accepteren. Over het 
verkondigen van het Woord, zal ik alleen aanhalen wat er staat ge-
schreven in het Oude en Nieuwe Testament. Dat moet ik doen voor de 
erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus zo waar als de 
oprechtheid Gods in mij verblijft.

In de laatste 50 jaar zijn er velen valse leringen geïntroduceerd door 
de “Branham experts’’. Desondanks kan niemand van hen spreken van 
een goddelijke roeping, zelfs tot de dag van vandaag. Citaten over “de 
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zeven donderslagen’’, “het visioen van de tent’’, “de derde pull’’, enz. 
worden genoemd en vervolgens worden er vervalste uitleggingen ge-
preekt zonder dat er iets wordt teruggehaald in de Heilige Schriften 
ter controle, soms wordt de Bijbel zelfs helemaal niet opengedaan. Het 
hoogtepunt is de bijstelling die is gemaakt in Jeffersonville. Tot 1980 
werd het onderschrift “publicatie van Het gesproken Woord’’ gebruikt 
en de 7de vers van Openbaring 10 was de stem van de zevende engel. 
Toen werd er verklaard dat hij de “de stem van God’’ was. Vanaf dat 
moment gingen alle mensen luisteren naar “de stem van God’’ tijdens 
de kerkdiensten met hun eigen oren, want iedere woord dat de profeet 
had gesproken werd genoemd als de stem van God. Vanaf dat moment 
werd Broeder Branham officieel benoemd tot “God’’, nadat hij al vaker 
werd genoemd door sommige als “het Woord geopenbaard in vlees’’, “de 
gezalfde’’ en “de Zoon des mensen’’.

William Marrion, de zoon van Charles en Ella Branham, was een 
sobere man, zoals hij zelf vaak zei: een zondaar gered door genade. Ja-
kobus schreef dit over de Profeet Elia: “Elia was slechts een mens zoals 
wij…’’ (hoofds.5:17). Broeder Branham was ook een menselijk wezen 
net als wij. Zo vaak deelde vóór een prediking zijn verhalen en erva-
ringen! Zijn hobby’s waren jagen en vissen. Als jonge man, was hij een 
goede bokser. Op 22 augustus 1950, zei hij dit: “…Ik heb tweeënvijftig 
professionele gevechten gewonnen.’’ Zijn critici hebben geteld hoe vaak 
hij zich per ongeluk heeft versproken. In een paar minuten zei hij twee 
keer: Henoch wandelde vijfhonderd jaar met God.’’ Maar Henoch heeft 
maar 365 jaar geleefd (Genesis 5:23)! Of: “Henoch was de zevende na 
Noach…’’ in plaats van “na Adam’’. Zeventien keer noemde hij het jaar 
1977; in bijzonder haalde hij dat jaar aan tijdens een prediking op 6 
augustus 1961, toen hij sprak over de 70 weken van Daniël. Hij had de 
boeken van Dr.Larkin en Uriah Smith gelezen en ging ervan uit dat 
1977 het jubeljaar was en dat dan het einde van alles zal zijn; de weg-
name zou plaatsnemen en de VS zou verwoest worden. Maar hij zei: “ik 
profeteer niet; ik voorspel alleen dat alles wat mij was laten zien tijdens 
een visioen in 1933 zal gebeuren in 1977’’. Op 8 juli 1962 zei Broeder 
Branham, met veel hoop: “Ik wacht op dat grote moment dat ik ooit op 
een dag naar Israël kan gaan om hen het evangelie te brengen…’’ en op 
11 juli 1965: “Mijn dienst in Afrika is nog niet voorbij.’’

Dankzij God heb ik vanaf het begin alles op de juiste manier begre-
pen, onder andere wat Broeder Branham zei als een man. Ik heb hem 
ook gekend als een mens; ik heb met hem aan dezelfde tafel gegeten, 
ik heb met hem in dezelfde auto gereden. Ik kende hem persoonlijk 
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voor 10 jaar. Zijn menselijkheid en de dingen die hij uit zichzelf zei 
ontkennen niet dat hij een onfeilbare en unieke dienst had die hij heeft 
uitgevoerd volgens de directe orde van God. We zijn er zeer dankbaar 
voor, want de volgende woorden van onze Here zijn nog steeds van toe-
passing: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ont-
vangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden 
heeft.’’ (Johannes 13:20).

Wat zeker is, is dat God zijn glorie niet geeft aan een ander. De Here 
heeft al zijn dienstknechten gestuurd, maar de glorie behoort alleen tot 
Hem in alle eeuwigheid. Wij hoeven Mozes niet te bedanken of  Elia, of 
Petrus, of Paulus en ook niet Broeder Branham. Wij verwerpen afgode-
rij en iedere dienst om een man heen gebouwd. Het volgende geldt nog 
steeds voor de echte aanbidders: “God is geest en wie Hem aanbid-
den, moeten aanbidden in geest en in waarheid.’’ (Johannes 4:24).

De chaos is gekomen door de “Branhamisten’’. Als zij niet de citaten 
uit de context hadden genomen en er hun eigen boodschap van hadden 
gemaakt, zou alles nog goed zijn. Helaas heeft de broeder die de rouw-
dienst van de profeet had geleid op 11 april 1966 in Jeffersonville en die 
sinds 30 augustus 2015 in een praalgraf te Tucson ligt ook zijn eigen 
verbeelding en leer verkondigd in het boek getiteld “The Acts of the 
Prophet’’ (de handelingen van de profeet). Daarbij hoort ook bijvoor-
beeld de leer dat de opstanding van de doden tegelijkertijd plaatsneemt 
tijdens de grote aardbeving in Californië in het westen van de VS en 
dat Broeder Branham dan een speciale dienst in een tent zal hebben 
voor ongeveer 30 jaar. En dat verteld hij omdat hij claimt dat de profeet 
dit tot hem had gezegd – ook voor de taak die voor hem is weggelegd in 
de tent! Vanaf het begin tot de dag van vandaag, is het doel van al de-
zen die zichzelf hebben geroepen en hebben gesteld, zich te verstoppen 
achter de profeet zodat ze respect kunnen verdienen van de naïeve ge-
lovigen. Het Woord van God, de Bijbel, wordt niet eens meer gerespec-
teerd of beschouwt; verlossing, vergiffenis, verzoening, en hervorming 
worden niet verkondigt; Jezus Christus wordt helemaal niet meer ge-
preekt. Ze blijven alleen maar herhalen: ’’de profeet zei…’’ – “de profeet 
zei…’’ de gelovigen van Beréa waren veel nobeler: “daar zij het woord 
met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften 
nagingen, of deze dingen zo waren.’’ (Handelingen 17:11).

Ik wil nogmaals benadrukken: Als er geen boodschapper was ge-
weest, was er ook geen boodschap geweest. God heeft alles van tevoren 
beschikt. Alle ware kinderen van God zijn dankbaar voor de dienst van 
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Broeder Branham; zij geloven de goddelijke boodschap, zijn aan God 
verbonden en zullen de vervulling ervaren door zijn genade.

Nadat de Here aan zijn discipelen de gelijkenissen van het Konink-
rijk der hemelen had uitgelegd, vroeg Hij hen: “Hebt gij dit alles 
verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.’’ (Matthéüs 13:51). Hebben wij 
al deze dingen begrepen? Ook de gelijkenis van de twee verschillende 
zaden (vs.37-38)? Hebben we ook begrepen dat Broeder Branham vaak 
in de verleden tijd sprak alsof het al was vervuld ondanks dat het nog 
moet gebeuren in de toekomst? De gehele boek van Openbaring is ook 
geschreven alsof het al gebeurd is. Johannes zag wat er zou gaan ge-
beuren; hij zag het Nieuwe Jeruzalem nederdalen en ook de nieuwe 
hemelen en de nieuwe aarde. 

In het eindgebed, tijdens de vergadering van 24 maart 1963, sprak 
Broeder Branham de volgende woorden: “En ik vraag U ook Here 
dat U mij mogen helpen. Ik begin zwakker te worden , Here en 
ik weet dat mijn dagen zijn geteld. En ik bid dat U mij moge hel-
pen. Laat mij waarachtig zijn, Here, en eerlijk en oprecht dat ik 
de boodschap zo ver mogelijk kan brengen als voor mij bestemd 
is. En wanneer de tijd komt dat ik heen moet gaan, wanneer ik 
bij de rivier aankom en de golven beginnen op te komen, o God, 
moge ik deze oude zwaard overdragen aan iemand anders die 
er trouw mee om zal gaan, Here, en de waarheid zal dragen.’’ 

In het begin van de verspreiding van de boodschap, waartoe de Here 
mij Hijzelf heeft aangesteld, was het Woord. Het was pas later dat men 
begon te verschijnen en hun vervalste uitleg begon te zaaien door cita-
ten over de zeven donderslagen, de derde pull, het visioen van de tent 
en andere onderwerpen. Ik preek het Woord van God, die voor eeuwig 
blijft: daarin staat niets geschreven over de zeven donderslagen, het 
visioen van de tent of de derde pull. Ik kan waarlijk niks daarover 
zeggen; het maakte deel uit van Broeder Branham zijn dienst en dat 
respecteer ik. 

Paulus waarschuwde in zijn brieven continu voor valse leringen, 
voor het eerst in Handelingen 20: “en uit uw midden zullen mannen 
opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan 
te trekken.’’ (v.30). En ook: “Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in 
het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvan-
gen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.’’ (Ro-
meinen 16:17). Door de Bijbelse verkondiging die mij is toevertrouwd is 
geen enkele verdeling ontstaan; in tegenstelling, het verenigt de ware 
gelovigen onder Jezus Christus, het hoofd.
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In de laatste vijf gesprekken die ik had met Broeder Pearry Green 
in eind 2014 en begin 2015, vertelde hij mij dat na een andere schei-
ding in zijn kerkgemeente er nu negen “boodschap kerken’’ in Tucson 
zijn. Tijdens ons gesprek benadrukte hij maar liefst drie keer: “Broeder 
Frank, ik geloof dat jou roeping net zo waar is als die van Paulus op de 
weg van Damascus.’’ Hij wilde komen om zijn getuigenis te geven voor 
de kerk, maar hij kon niet reizen met een zuurstoftank die hij nodig 
heeft om te ademen. 

Ik heb niemand nodig om mijn roeping en zending te bevestigen; 
God heeft dat een halve eeuw lang al voor mij gedaan. Desondanks kan 
niemand zich voorstellen wat voor leed ik draag, door de verantwoorde-
lijkheid die ik heb, van de misleidende ontwikkelingen. Alle broeders 
die een valse leer verkondigen staan tegenover de ware drager van de 
goddelijke boodschap. Niettemin is mijn getuigenis hetzelfde als die 
van Paulus: “doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, 
zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de hei-
denen haar hebben kunnen  horen: en ik ben uit de muil van de leeuw 
verlost.’’ (1 Timótheüs 4:17).

“Het evangelie moet aan 
alle volken gepredikt worden!’’

Nog nooit is er zoiets als dit op aarde gebeurt: Door de persoonlijke 
reizen is Gods woord gebracht in 650 steden over 156 landen en het 
wordt ontvangen via vele televisieprogramma’s. De Here zou Matthéüs 
24:14 kunnen herhalen en eraan toevoegen: “Heden, is dit Schriftwoord 
voor uw ogen vervuld.’’ (Lucas 4:21).

Vaak komen er meer dan duizend gelovigen over heel Europa maan-
delijks naar het Missionaris Centrum in Krefeld en sommigen ook uit 
Afrika en overzees. Ongeveer 1600 kerken in 172 landen zijn tegen-
woordig met ons verbonden via internet. Dankzij gelijktijdige vertaling 
in 12 talen, kunnen ze allen naar de preken luisteren. Allen die horen 
en het Woord van God geloven zijn gezegend en hebben direct deel aan 
laatste werk van God. Zo waar dat de reine, goddelijke boodschap de 
einde van de aarde bereikt, is ook de wederkomst van Christus zonder 
twijfel imminent. 

Voor zijn wederkomst, moet de Bruidskerk terugkomen in de oor-
spronkelijke eenheid en moeten ze op alle plekken één hart en één ziel 
worden. Als gevolg van de reine boodschap, wat nu vooruitgaat als een 
uitroeping, wordt een reine bruid-Woord getoond aan de bruidegom. 
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Een ieder die wordt achtergehouden door misleidende scheidingen kan 
nu de verbetering ontvangen (Romeinen 16:17-20). Allen die deel uit-
maken van de Bruidskerk moeten verenigt zijn in de liefde van God, 
geheiligd in het Woord der waarheid en moeten hun voorbereiding er-
varen om vervolgens de bruiloftszaal binnen te gaan tijdens de weder-
komst van Christus (Matthéüs 25:10; Openbaring 19:7-9).

Wij kunnen de volmaaktheid van de bruid overlaten aan de bruide-
gom. Hijzelf zal Zijn werk voleindigen met zij die deel uitmaken van 
de Bruidskerk. “en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, 
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.’’ 
(Efeziërs 5:27). Alleen de volmaakte liefde zal daar binnengaan: “Zalig 
de reinen van hart, want zij zullen God zien!’’

Hem nu, die bij machte is u te versterken naar mijn evangelie en de 
prediking van Jezus Christus , naar de openbaring van het geheimenis, 
eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door de profetische 
schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoor-
zaamheid des geloofs bekendgemaakt  onder alle volken – Hem de al-
leen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid! Amen.’’ (Romeinen 16:25-27).

Vergeet alstublieft niet: wij zijn erfgenamen van God en medeerfge-
name van Jezus Christus en zijn bestemd om met Hem in de heerlijk-
heid te zijn.

“Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en 
godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen 
heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare 
en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan 
de goddelijke natuur ontkomen aan het verderf, dat door begeerte in de 
wereld heerst.’’ (2  Petrus 1:3-4).

Moge Gods zegen over jullie rusten.
Werkende naar opdracht van God
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De missionarisreizen van de afgelopen maanden naar 12 landen in het 
Verre Oosten en Afrika waren zeer krachtig maar toch gevolgd met 
speciale zegeningen. Duizenden mensen kwamen van ver en dichtbij 
naar iedere vergadering, ook in Parijs op 10 juli en in Roemenië op 17 
juli.
De foto toont de vergadering op 10 april 2016 in Cotonou, Benin in Afrika.

Gebed
Geliefde Here, gedenk het verbond dat U met ons hebt gemaakt,

Gedenk het bloed dat U voor ons hebt vergiet,
Gedenk de belofte die U ons heeft gedaan.

En geef Uw erfgenamen, door genade, Uw eeuwige leven.
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Als je geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze brochures, kun-
nen u ons schrijven via het adres hieronder:

Mission Center
Postcode 100707 

47707 Krefeld 
Duitsland

U kunt ook inschakelen op internet en deelnemen aan onze maandelijkse 
vergaderingen in het eerste weekend van iedere maand: zaterdagavond om 
19:30u (Centraal Europese tijd) en zondagochtend om 10:00u. De preken 
kunnen gevolgd worden in dertien verschillende talen wereldwijd. Neem 
deel aan wat God tegenwoordig doet volgens zijn Heilsplan!

Homepage: http://www.freie-volksmission.de/ 

E-mail : volksmission@gmx.de

Fax : +49-2151/951293
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