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Hoofdstuk I – Scheppende wonderen
Hij had blauwe ogen, donker haar, en een lichte gelaatskleur. Hij was

ongeveer 28 jaar oud en woog 65 kilo. Ik vroeg me af hoe zijn gelaat er
zo jong en teder uit kon zien, totdat hij me uitlegde dat hij 40 dagen en
nachten gevast had. Toen begreep ik dat zijn jeugd was hernieuwd. (Psalm
103:5) Zijn gezichtsuitdrukking was zo onschuldig als dat van een baby;
hij wandelde een restaurant binnen waar ik mijn lunch aan het nuttigen
was. Hij sprak op een eenvoudige en overtuigende wijze toen hij zich als
Neal  Frisby  voorstelde  en  me  vertelde  dat  hij  had  besloten  om  zijn
diensten  te  onderbreken  en  al  zijn  mensen  zou  vertellen  naar  mijn
samenkomst te gaan. Ik wist vanuit de krant dat hij in een opwekking was
in Fresno, want hij had twee-derde pagina van de krant gehaald waarin hij
vertelde over de wonderen, tekenen en schitterende dingen die er in zijn
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samenkomsten  plaatsvonden.  Ik  dacht  dat  zijn  bijeenkomsten  waren
afgelopen toen ik besloot om voor een paar dagen naar die stad te gaan.
Maar zijn opwekkingen zijn niet zo maar in een paar dagen of een paar
weken over in sommige plaatsen. Wat voor een soort Evangelist is dit, die
zijn eigen diensten wil  onderbreken wanneer hij  een opwekking heeft,
groter dan de mijne, en weer zal beginnen met zijn diensten als de mijne
over zijn? Hij en zijn mensen kwamen naar mijn opwekking en hij zette
zelfs  zijn  dagelijkse  radio  uitzendingen  in  om onze  samenkomsten  te
promoten. 

Het eerste interview 

Ik wilde iets meer over zijn leven te weten komen. Ik kwam er achter
dat hij pas 15 maanden geleden gered was. Hij vertelde mij, dat hij uit het
Staats-instituut was ontslagen. Hij was daar naartoe gestuurd omdat hij
verslaafd was aan alcohol en drugs. Op reis van dat Instituut naar huis had
iemand enkele van mijn boeken in zijn handen gedrukt. Hij begon mijn
boeken te lezen en werd verlost! Hij was gered, vervuld met de Heilige
Geest en geroepen om te prediken. Hij kreeg meteen een bediening van
wonderen. Hij was zo gelukkig als een kind met zijn eerste speelgoed. In
tegenstelling  tot  andere  predikanten  had  hij  niets  van  zijn  vuur  en
enthousiasme verloren. Het vuur was aan zijn gezicht af te lezen. Hij liep
met verende pas, had een glans over zijn gezicht en lichtjes in zijn ogen.
Hij was klein maar sprak groots. Hij was klein van gestalte, maar als je
met hem sprak voelde je dat hij een grote God had. Dat was alles waar hij
over  wilde  praten.  Hij  vertelde  ons  zoveel  dingen  die  er  in  zijn
samenkomsten  gebeurden  dat  er  een  predikant  dacht  dat  hij  aan  het
bluffen of opscheppen was, maar hij beroemde zich alleen op God. Net
als David prees hij de Heere (Psalm 34:2) Hij bezocht mij een paar keer
in mijn hotelkamer. Hij vertelde me zoveel dingen, dat ik me afvroeg of
God in onze dagen een profeet had doen opstaan. 

Twee voorgangers in één dienst
Ik kondigde een dag aan op welke Evangelist Neal Frisby en ik beiden

wilden spreken in de zelfde dienst. Hij leek niet bezorgd of bevreesd te
zijn, hoewel ik negenentwintig jaar ouder in de Heere was dan hem. Hij
zeide, “zeg hun om al de mensen naar de dienst mee te brengen die een te
kort  been hebben of  een  trommelvlies  missen”.  Hij  sprak  in  eenvoud,
doch met vertrouwen. Toen de dienst daar was gaf ik een preek van geloof



en  stelde  ik  “Evangelist  Neal  Frisby”  aan  het  publiek  voor.  Op  zijn
rustige,  eenvoudige,  zelfs  kinderlijke  manier  waarop  hij  naar  de
preekstoel liep,  deed hij  mij  denken aan de kleine David die tegen de
grote reus opkwam. Ik geloof dat hij voelde, dat hij tegen de vijand was
opgekomen, in de naam van de Heer. Hij sprak gedempt en rustig, maar
ferm en  met  vertrouwen.  Hij  leek  zeker  van  zijn  zaak.  Zonder  enige
inleiding nodigde hij de mensen uit naar voren te komen, die een te kort
been hadden of een trommelvlies misten, of enig deel van hun lichaam.
Verschillenden kwamen. Hij sprak een eenvoudig, rustig gebed uit.  Hij
sprak met de Heer, alsof Hij daar ter plaatse in die gehoorzaal, vlak naast
hem  stond.  Hij  sprak  rustig  tot  de  duivel.  Het  leek  alsof  hij  bijna
vriendelijk voor hem was, als hij de satan vertelde Gods dienstknechten
met zijn handen los te laten. Hij sprak, alsof hij zowel met de satan als
met Jezus persoonlijk kennis had gemaakt. Hij was anders.  Het doet met
denken aan wat de mensen zeiden van de Meester, “geen man sprak als
deze”, of “we hebben het nog nooit in deze vorm gezien”. Ik wist dat hij
een  nieuweling  was,  maar  ik  kon  ook  zien,  dat  hij  ervaring  had.  De
mensen herkenden dat hij bij Jezus was geweest. Hij had een dame, die
één kort been had op het podium laten zitten. Hij sprak een paar woorden
en  vroeg  haar  wat  er  gebeurde.  De  toegewijde  zuster  begon  zich  te
verblijden  en  verklaarde  dat  haar  beide  benen  even  lang  waren.  Ze
wandelden  voor  het  juichende  publiek  om  het  hun  te  laten  zien.  Ze
erkenden dat er een wonder was geschied. Ze verheerlijkten de God van
Israël. Toen sprak hij tot een paar doven geesten. Mensen schreeuwden,
dat ze konden horen. Hij riep iemand die geen trommelvlies had. En er
ging werkelijk een schreeuw door het kamp toen er een dame naar voren
kwam die een trommelvlies had gekregen, en schreeuwde en gilde dat ze
kon horen.

Het tweede interview
Evangelist Neal Frisby wilde mij spreken over het uitbrengen van zijn

biografie. Een man zij, “Stel dat hij over enkele jaren afvallig wordt?”
Hoe zit dat dan met Salomo? Zijn leven werd gepubliceerd en hij werd
later afvallig. We zijn bevolen om Gods daden onder de mensen bekend te
maken. We verheffen Neal Frisby's God en niet Neal Frisby. We hopen
dat iemand die in de toestand is, waar deze man in was, deze regels zal
lezen en zien wat God kan doen. Onze God kan de dwaze dingen van de
wereld  nemen  en  de  machtigen  beschamen.  Evangelist  Neal  Frisby is
waarlijk oprecht. Hij heeft geen blaam op zijn leven. Hij zal trouw blijven
als hij onze gebeden heeft. Ik geloof dat hij de uwe heeft. Ik geloof dat hij



een toekomstige bediening heeft in deze generatie, die dit land zal doen
schudden.

De tweede dienst
Broeder Frisby kwam naar onze samenkomst in de volgende stad. Daar

in die miljoenen dollar gehoorzaal, kondigde ik aan dat we opnieuw een
samenkomst  met  twee voorgangers  zouden  hebben.  Het  was  ongeveer
gelijk aan de vorige. Ik sprak en stelde Evangelist Neal Frisby voor. Op
zijn gewoonlijke manier kwam hij tevoorschijn, zo nederig als een kind,
maar zo sierlijk als een zoon van een Koning. Op een heel rustige en
bescheiden manier, begon hij iedereen met één been korter dan het andere
of  met  missende  gedeelten  in  hun  lichaam naar  voren  te  roepen.  Hij
herinnerde  mij  aan  David,  die  tegen  de  reus  opkwam.  Verschillenden
kwamen er naar voren. Hij knielde en raakte hen aan, terwijl hij zei, "In
de Naam van Jezus." toen zei hij: Mensen kijk naar mij, ik trek niet aan
het kortere been. Kijk hoe het groeit. Ziet u dat? De mensen, die op de
eerste rij zaten, verklaarden dat het kortere been even lang werd als het
andere.  Een  vrouw schreeuwde,  verheugde  zich,  en  getuigde  dat  haar
stijve pols plotseling normaal was geworden. Kijk zei ze, de vergroeiing
is weg! Ze verklaarde, dat ze haar pols lang niet had kunnen buigen of
gebruiken. Het was nu perfect! Ik dacht aan het Schriftgedeelte, "Indien
gij zulke dingen doet, maak, dat gij bekend wordt aan de wereld."  (Joh.
7:4) Deze dingen vonden plaats, terwijl deze jonge man een simpel, kort
gebed  uitsprak,  op  een  rustige  manier.  Hij  sprak  op  een  gedempte,
gelijkmatige toon, alsof Jezus vlak aan zijn zijde was. Een vrouw zei, dat
een gezwel  plotseling was verdwenen.  Ze  getuigde,  dat  de dokter  had
gezegd, dat ze haar pols nooit meer zou kunnen gebruiken, maar het was
in één moment genezen! Veel mensen gingen recht in hun stoel zitten,
alsof ze wilden zeggen, "Wat voor een nieuwe leer is dit?"

Een andere interview
Ik wilde iets over deze jonge man weten, die uit het niets te voorschijn

leek te zijn gekomen. Hij  bleek totaal vrij  en bereid te zijn om me te
vertellen  wat  ik  wilde  weten.  Hoe zouden wij  zo  een  perfect,  simpel,
kinderlijk geloof kunnen krijgen? Waarom was hij zo zeker? Waardoor
begreep hij  de werking van de vijand?  Hij  was jarenlang zelf  bezeten
geweest door de duivel. Hij heeft ook met, door de duivel bezeten mensen
geleefd. Nu, de Heilige Geest geeft hem inzicht in de geestelijke wereld,
een kracht om bij de mensen binnen te kunnen kijken, om te zien, wat



voor een geest  hen aanmoedigt  om te  handelen zoals ze doen. Dat  is,
waarom hij demonen kan onderscheiden en uitdrijven. Hij  vertelde mij
dat hij soms demonen ziet. Ze lijken op mensen, maar ze zijn misvormd.
Soms zijn ze verlicht. Dat is niet iets om je over te verwonderen, want de
satan verandert zichzelf in een engel des lichts (2 Kor. 11:14) Als ik zelf
deze gedachten neerschrijf, gaat mijn telefoon. Het is Neal Frisby. Het is
elf uur 's avonds. Ik zit in mijn motel in Eureka. Hij zit honderden mijlen
ver weg, in een stad bij Santa Maria. Hij is net zo enthousiast als toen ik
hem de eerste keer ontmoette.  Hij  vertelde me, dat God het huis heeft
laten  overstromen  met  mensen,  in  zijn  huidige  samenkomsten.  In
sommige diensten, zijn alle mensen genezen. Hij zegt, dat de Heere net
een  voet  heeft  gemaakt  door  er  spieren  en  pezen in  te  scheppen,  alle
mensen konden zien dat het was hersteld, want zij deed haar voet in een
schoen, en haalde er hem ook weer uit. Wel, laten we hopen dat hij nooit
z'n enthousiasme zal verliezen zoals andere predikanten hebben gedaan. 

De slangenkuil
Toen ik weer een interview met deze jonge evangelist had, wilde ik

feiten weten. Ik wilde weten hoe hij feitelijk door de slangenkuil kon gaan
en er toch zo jong, teder en onschuldig uit kon zien. Hij zei, dat hij er niet
altijd zo had uit gezien, maar dat de Heere hem deze gave, gezonde huid
had gegeven toen hij 40 dagen niet had gegeten. Hij zei dat zijn gegevens
geregistreerd stonden in het Staatshospitaal, voor het geval ik ze wilde
zien.  Hij  was  een  hopeloze,  niet  te  genezen  drugs-verslaafde  en  een
bevestigde alcoholist. Hij vertelde me de naam van de dokter, die daar
door de Gouverneur als hoofd was aangesteld. Hij was onder de zorg van
Dr. B..........,  Dr.  M..........,  en anderen.  Dr...........,  behandelde zijn zaak
gedurende  de  zes  keer  dat  hij  in  de  psychiatrische  inrichting  in
S......................  was.  Hij  zei,  dat  ze hem vertelden,  dat  hij  een van de
jongste (in leeftijd) gevallen in de geschiedenis was, die er zo aan toe
was. Hij was in F. door vijf doktoren behandeld. Hij vertelde mij de Naam
van elke dokter. 

Een vertrouwelijk gesprek
Hij  heeft  voor zijn leeftijd veel gezien.  Hij  heeft  wijlen Dr. Howell

Grayson uit Hollywood ontmoet, één van de grootste orkest-leiders in het
land. Hollywood is van plan om zijn levensverhaal te gaan publiceren. Hij
zei,  dat  hij  de beroemdheden Robert  Mitchum en Broderick Crawford



ontmoet had. Omdat hij scheen te weten waar hij het over had, wilde ik
wel  eens  uit  eerste  hand  weten  van  de  werking  van  de  satan  in  de
inrichtingen. Nadat ik met deze ex-patiënt had gesproken besloot ik, als ik
al  in  één  van  beide  geloofde,  liever  te  geloven  in  duivellutie  dan  in
evolutie. Ik ben er zeker van dat de mens niet van de aap afstamt, want
God schiep de mens perfect naar Zijn eigen gelijkenis. Maar dat de mens
in duivels bezit is gevallen, geworden als een redeloos wezen, misvormd
werd, en zich verlaagde tot een aap. Er waren vele dingen die hij niet
mocht vertellen. Hij vertelde me dat hij in die inrichting zowel de rijkste
als de armste mensen had gezien. Hij zei, dat hij mensen met de grootste
talenten  uit  de  zakenwereld  had  gezien;  artiesten,  predikanten  en
professionele  mensen.  Er  waren  daar  bekende  beroemdheden,  meestal
vanwege  drank.  Hij  zag  vooraanstaande  personen  van  Aristocratische
huize. Neal Frisby zei: "Je kunt de duivel niet uitdrijven met elektrische
schok  behandelingen.  Daar  is  de  Kracht  van  God  voor  nodig."  Hij
vertelde me dat bij  zonsondergang, de door de duivel bezeten mensen,
zich  verzamelden.  Hij  herinnerde  mij  eraan  dat  mensen  de  duisternis
verkiezen boven het licht, omdat hun daden boos zijn. Daar gingen die
armzalige, misleidde schepselen, door allerlei soorten van onmenselijke
handelingen heen, die ik niet op papier zou durven zetten. Velen zouden
het niet  geloven, wat hij  daar  zag.  Daar waren de ergste  gevallen van
verdorvenheid, zonder kleren aan; gaande door seksuele handelingen, die
zelfs beesten niet zouden uitvoeren. Het maakte me duidelijk, hoe zwaar
het  op  een  dag  zal  zijn,  om  door  deze  wereld  te  gaan,  zonder  de
bescherming  van  de  Grote  Geneesheer.  Als  u  in  ongehoorzaamheid
wandelt, zonder de bescherming van het bloed en uit Gods aanwezigheid,
dan kunt u de volgende zijn, die in zo'n plaats beland. 

Wordt Nooit Afvallig 
Als u afvallig wordt, kan u iets ergers overkomen. (Joh. 5:14) U zult

erger af  zijn dan tevoren,  als  zeven geesten uw lichaam zullen binnen
gaan (Math. 12:43-44) Het is beter de Heere nooit gekend te hebben, dan
Hem te kennen en dan van Hem weg te gaan (2 Petr. 2:21) U zou een
krachtige  dwaling  en  leringen  van duivels  kunnen ontvangen,  nadat  u
weggaat  van  het  Geloof   (1  Tim.  4:1-4)  U  kunt  geboorte  geven  aan
vervloekte kinderen. (2 Petrus 2:14) Uw leven kan hun schaden tot aan de
vierde generatie. (Num. 14:18) Riskeer het niet in een plaats te komen,
waar u als een redeloos dier zult zijn, (2 Petrus 2:12.) met een goddeloos
denken (Rom. 1:28), waar de donkerste duisternis voor u is weggelegd,



voor eeuwig (2 Petrus 2:17.) Iedere keer als u afvallig wordt, word uw
wilskracht meer gebroken. U zult in uw eigen geweten gebrandmerkt zijn
(1 Tim. 4:2) Word niet bezeten, als mensen die sissen als slangen, brullen
als leeuwen en sidderen als een blad aan de boom. Daar duiken ze van het
dak, stoten hun hersenen er uit tegen een stenen muur, en lopen in cirkels.
Ze gedragen zich alsof ze vlooien van hun lichaam plukken. Ze worden,
voor  hun  tijd  al  door  demonen  gemarteld.  Het  is  de  hel  op  aarde.
Sommige van hen zijn afvalligen. Ze denken dat ze een van de apostelen
zijn. De een zegt, "Ik ben Paulus" een ander beweert Petrus te zijn. Velen
van hen dragen geen kleren en eten hun eigen afval. Sommige lijken op
dieren!  Zij  wrijven  voedsel  over  hun  hele  lichaam  en  praten  tegen
zichzelf. Ze wiegen hun lichamen en draaien als de rock en roll fans. Ze
eten het afval uit de wc.'s. Herinner u, wanneer u over alcohol spreekt:
"Zelfs het meest geringe verbruik is misbruik."

De demonen vertonen zich
Daar  zag  hij  mensen  met  ongeneeslijke,  venerische  ziekten,  die

krankzinnig waren geworden. Hij zag misvormde, oversekste verdorven
mensen. Hun mond was bezeten door seks-demonen! Ze gingen door de
ergste soort van handelingen! Hij vertelde mij ook van de krankzinnige
dans, die veel erger is, dan de rock en roll. Daar zag hij de twist, die vers
uit  de  hel  kwam!  Ze  kronkelden  als  slangen,  kronkelden  als  seks-
maniakken, blaften als honden, renden in cirkels als een baviaan, lachten
als  een  hyena,  krijsten  als  een  panter,  terwijl  ze  de  hele  tijd  naar  iets
onzichtbaars grepen. Als we de jungle beat muziek in aanmerking nemen,
en  nu  de  satanische  twist  in  onze  scholen  binnenkomt,  worden  we
gedwongen eerder in de duivellutie dan in evolutie te geloven. Hij zei dat
de opzichters daar, liever niet hadden, dat je de Naam van Jezus noemde.
Een man riep Jezus aan. Het bracht zo'n opschudding teweeg dat ze hem
buiten westen maakten met drugs. Een ding, wat deze evangelist zei, en
dat  ik  me  lang  zal  herinneren,  is  dit,  "Psychiaters  weten  meer  over
demonen, dan vele predikanten." 

Adviezen voor de jeugd
Neal Frisby heeft wat advies voor onze tieners zodat ze gevrijwaard

blijven van zo'n slangenkuil. 
1. Probeer nooit de eerste smaak van alcohol. Als er 4 borreltjes nodig
zijn om je dronken te maken, zal één borreltje je voor 1/4 dronken maken.



Een nip zal je denken beïnvloeden en je hinderen om op je remmen te
trappen in je auto. 
2.  Dat het wettelijk geoorloofd is maakt het nog niet goed. Je zou een
dolle hond wettig kunnen maken, maar daarom kan hij je nog wel doden.
Je kunt gokken legaal maken, bordelen, of moord, maar ze zullen je ziel
naar de hel toe brengen. 
3.  Probeer niet populair te zijn, of als de massa te zijn. Er wordt vandaag
de dag meer bier verkocht dan melk. Kijk niet naar de bierreclames op
televisie, die leugens vertellen, elk moment dat er een woord gesproken
wordt. 
4.  Geloof al die reclame niet, die je ziet over bier en whiskey. Bij ieder
drank-reclame bord in Amerika,  zouden we neer moeten mogen zetten
"Bier doodt"  Drank zal u naar de slangenkuil zenden.
5.  Wordt niet afvallig (Verslap niet) en kom niet daar, waar je in contact
komt  met  die  krankzinnige  geesten.  Er  zijn  meer  abnormale  mensen
buiten,  dan  binnen  de  inrichtingen.  Binnenkort  hebben  we  niet  eens
genoeg normale mensen om voor de abnormale te kunnen zorgen. 

Interview hem zelf
Als u de kans krijgt, praat dan met hem. Hij zal u helpen. Hij zal u goed

advies geven. Als u ooit met hem praat, dan kunt u misschien zijn boek in
de handen van de hedendaagse jeugd bezorgen. Bestel ze massaal. Laat ze
dienen als een waarschuwing voor de jeugd, om weg te blijven van de
slangen kuil. Daar vertelde hij, dat, hoewel het voor mannen en vrouwen
in die inrichting verboden is om samen te zijn, er soms misvormde baby's
worden geboren. Ze worden geboren, schreiend naar alcohol, sigaretten
en drugs. Omdat hun moeder hun droeg, met nicotine, morfine en alcohol
in haar lichaam, werden ze geboren, terwijl ze huilden en zich uitstrekten
naar  sigaretten,  drugs  en  drank.  Niemand  ontsnapt  aan  de  slangenkuil
zonder de genade van onze Heere. Zelfs sommige van de psychiaters, die
hun behandelden zitten daar nu. De oppassers die voor hun zorgen zijn
vaak zelf het slachtoffer van die demonen. Wie kan er tegenover demonen
staan zonder Gods hulp en bescherming? Het kan misschien zijn, dat het
nooit mogelijk voor u zal zijn om met Broeder Frisby te praten, omdat
zijn tijd in beslag genomen wordt, door het helpen van zieken, ellendigen
en mensen met kwalen. Maar ik geloof dat het de kans van uw leven is,
als u met mij meegaat als ik hem interview. Hoor hem de feiten vertellen
in hoofdstuk 2. 



Hoofdstuk II – Een gekozen vat
Ik ben in 1933 geboren, in Strong in Arkansas. Een klein stadje in de

buurt van de Ozarks, ongeveer 100 mijl van Little Rock. Het is een mooie
streek, ik geloof een van de mooiste in de Verenigde Staten. De mensen
zijn er van de ruwe soort, maar blijken goed van hart. Mijn grootvader
verbouwde katoen, had een kleine zaak en stookte een heleboel drank.
Had had de suiker via zijn zaak. Hij maakte een klein fortuin in de drank-
stokerij. Ze vertelden me, dat er zoveel drankstokers waren, dat ze zelfs
de sheriff hadden omgekocht. Ze zeiden, dat als je in het bos een aantal
varkens kon vinden, ze je regelrecht naar een distilleerderij zouden leiden,
omdat ze van de mout hielden. Ik hoorde mijn grootvader zeggen, dat
sommige slangen en hagedissen in hun ketel stopten, zodat het harder zou
gisten. Ze maakten whiskey van graan en rogge en noemden het witte
bliksem. In ons gezin hadden we vijf jongens en een meisje. Ik was het
tweede kind, dat in het gezin werd geboren. Mijn broers en zuster waren
blond, maar ik had donker haar. Ze zeiden dat ik de gemeenste was, altijd
klaar om te vechten,  maar mijn hart was niet  zo. Hoewel ik altijd een
verlangen had om te winnen, een kampioen. Ik ben in Juli geboren. Mijn
naam betekent kampioen en mijn vader zei, dat ik altijd de drang had om
te vechten en te winnen. Ik begon te drinken en te roken toen ik 15 of 16
was. Mijn vader werd gered en vervuld met de Heilige Geest, maar was
teruggevallen en erg aan de drank. Maar hij kwam terug tot de Heere. Ik
bezocht een "Gemeenschap van God" gemeente in Californië. Hoewel ik
nooit naar de samenkomst was geweest, had ik toch een erge vrees voor
God.  Ook  als  ik  iets  een  klein  beetje  verkeerd  deed,  wist  ik  dat  het
verkeerd was. Ik ging in Californië naar school en haalde de 9e klas van
de  openbare  school.  Toen  ben  ik  er  mee  opgehouden  om  naar  de
kappersschool  te  kunnen  gaan.  Ze  zeiden  dat  ik  een  van  de  jongste
kappers  in  Californië  was  die  slaagde.  Op mijn  18e  behaalde  ik  mijn
masteropleiding als kapper. 

Mijn huwelijk
Toen ik ongeveer 18 was, trouwde ik. Mijn vrouw was 15. Zij was een

lief, leuk Duits-Amerikaans meisje, maar ze had soms humeurige buien,
waardoor ik me afvroeg of ik er wel mee moest trouwen. Ik wist het toen
nog niet, maar het was een demoon. Haar grootvader was een Baptisten-
predikant met een doctorsgraad. Eens was ze gered geweest, maar daarna



weer teruggevallen. In die tijd dronk ik, maar had nog nooit een beslissing
voor Christus gemaakt, hoewel ik Hem vaak in gedachten had. We waren
twee jaar getrouwd en hadden twee lieve kinderen. Nadat het tweede kind
was geboren, was mijn vrouw erg zwak. Een zelfmoord geest nam het
over. Op een dag, toen ik aan het werk was, nam ze een geweer en schoot
zichzelf dood. We kwamen binnen, en vonden haar met bloed besmeurd.
Ik realiseerde me dat mijn kleine vrouwtje was heengegaan en ik alleen
stond. Ik bleef alleen achter in mijn kamer, en nam het Woord van God ter
hand. Ik wist dat ik iets moest doen. Ik ging naar een "Gemeenschap van
God" – kerk en ging naar het altaar. Toen ik was gered, werd mijn hart
direct genezen. Het was wonderbaarlijk. Een kleine tijd later vroeg ik de
Heere om me te vervullen met de Heilige Geest. De Kracht van God viel.
Ik ging op mijn knieën en zei, "Heere, Heere, vervul me." Zeer spoedig
ging ik neer onder de Kracht. Ik had werkelijk de Heilige Geest. Ik sprak
in  tongen,  totdat  het  scheen,  dat  ik  ging  zweven.  Ik  had  slechts  een
verlangen, om naar de kerk te gaan. Ik leefde voor God gedurende twee
jaar, met een voortdurende roep op mijn leven. Ik wilde niet prediken. Ik
dacht dat ik alleen maar geld hoefde te geven om mijn weg vrij te kopen,
en het preken aan iemand anders kon overlaten. Maar dit lukte niet. 

Ik verwierp mijn roeping
Ik verloor aan gewicht; ik was overstuur: geld betekende niets voor

mij. Voor een Christen begon ik mij wel erg veel zorgen te maken. Ik was
de hele tijd zenuwachtig, hoewel ik constant bad. Ik was bezig van de
Heere weg te lopen. Niemand kende mijn toestand. Uiteindelijk, vertelde
ik de Heere, dat ik niet wilde gaan. Ik zei Hem om mij met rust te laten.
Toen kwam een voortdurende macht van satan over mij heen, jongelui, ik
zou jullie willen adviseren, om zelfs geen medicijn met alcohol erin te
nemen. Onder de levensomstandigheden van vandaag zal uw lichaam het
niet  aankunnen.  U  zult  verslaafd  raken.  Je  kunt  zelfs  niet  voor  de
gezelligheid  wat  drinken,  zonder  er  verslaafd  aan  te  raken.  De tijden,
waarin  we  leven  en  het  gehaast,  hebben  uw  zenuwachtige  gestel  zo
gemaakt, dat het er niet tegen kan. Nadat ik Gods roep had geweigerd viel
ik terug. Ik begon sterke drank te drinken, voor ik gered was had ik alleen
maar bier gedronken, maar nu was bier niet meer voldoende. Na een jaar
van stevig drinken, en smeken aan de Heere om me alleen te redden, maar
me niet te roepen om te prediken begon ik stuiptrekkingen te krijgen, het
laatste stadium van alcoholisme.  Ik begon drugs te gebruiken. In mijn
stuiptrekkingen, kauwde ik op mijn tong. Mijn beenderen ontwrichten en



moesten  weer  gezet  worden.  Het  was  afschuwelijk!  Na  twee  of  drie
maanden  van  stevig  drinken  begon  mijn  lichaam  op  te  zwellen  en
krampen te krijgen. Om van de drank af te komen, nam ik pillen, helaas,
ze leken teveel op heroïne, dus werd ik er verslaafd aan. Alcohol zelf is
een lichte vorm van drugs, het hoort allemaal bij elkaar.

Kwade machten
Toen ik een keer onder invloed van drugs was, ging ik naar de dokter

en dacht ik dat ik achteruit aan het lopen was, terwijl ik toch echt vooruit
liep.  Ik  ging  het  huis  binnen  en  vertelde  ze  dat  mijn  hoofd  aan  de
verkeerde kant zat, en mijn voeten de andere richting uitgingen. Ik was op
mijn einde! Toen mijn vader een jonge man van ongeveer 29 jaar was,
was hij teruggevallen en een stevige drinker. Hij liep de straat op, om iets
te drinken te halen, terwijl hij allang dronken was. Onderweg kwam hij
een kalkoen haan tegen met een strohoed op. Hij zei: "Hallo Henri, waar
ga je naar toe?" Dat heeft mijn vader genezen. Hij heeft daarna alleen nog
maar een paar  keer  gedronken.  Hij  zag in de geesten wereld.  Hij  was
gekweld door kwade machten. Onder invloed van drank, kwamen lelijk
uitziende wezens op me af: mannen met geweren; ik hoorde sirenes! Een
keer hebben ze me in het ziekenhuis vastgebonden en ik scheurde de leren
riemen van mijn armen. Ik rende de kamer uit,  terwijl ik dacht, dat ik
onderweg was naar buiten, brak ik door enkele deuren een andere patiënt
zijn kamer binnen. Ze vingen me en stopte me in de "psycho-ward", een
beklede cel. Ik heb allerlei soorten van slangen en rare wezens gezien,
onder invloed van alcohol. Het waren demonen geesten. Mijn verstand
was zo verzwakt, dat ze konden binnenkomen en het over konden nemen.
Ze konden door mij heen werken en functioneren. Ik heb een paar keer in
de gevangenis gezeten, maar ik ben met de politieagenten uit mijn stad
opgegroeid, en heb hun haren nog geknipt. Ze kenden mij. In plaats van
me te  arresteren  op grond van dronkenschap,  brachten  ze  me gewoon
thuis. Ik ben nooit gearresteerd op grond van dronkenschap. De duivel
beroofde me van alles wat ik bezat. Ik had mijn eigen huis. Afgezien van
een kleine aflossing, was het betaald. Ik verloor het vanwege de alcohol.
Ik had een kapperszaak die $5000 aan inkomen per maand waard was. Ik
verloor het. Ik verloor mijn bank-saldo, mijn nieuwe auto, alles. 

Naar een inrichting
Mijn vader was zo bezorgd over mij, dat hij dacht, dat hij mij kon laten



genezen  door  mij  toe  te  vertrouwen  aan  een  inrichting.  Mijn  eerste
gedachten  was:  "Als  ik  hier  ooit  uitkom,  kom ik  nooit  meer  naar  dit
gekkenhuis  terug  met  al  deze  gekken."  Ik  liep  twee  keer  weg,  dus
verleenden ze me een decharge/ontslag. Ze zeiden dat ik jong was. Ze
gaven me een G-2, wat inhoudt om naalden in je hoofd te steken voor een
elektrocardiogram. Ze zeiden me, "Nog een paar stappen jochie, en dan
zit  je  er  doorheen.  Je  zult  een  hersen-verbranding  krijgen,  de
eerstvolgende keer  dat  je  een  plotselinge  aanval  krijgt."  Ze  lieten  een
psychiater met me praten, terwijl ik in die inrichting was, maar ik vertelde
hem niet, dat ik was geroepen om te prediken. Ik zei gewoon dat ik wilde
drinken.  Ik  geloof  dat  niemand  een  psychiater  zal  vertellen  wat  hem
scheelt.  Niemand  weet  wat  het  is,  om in  een  slangen-put  te  zijn  met
demonen,  totdat  men  er  komt.  Ik  hoorde  mensen  blaffen  als  honden,
sissen als slangen, brullen als leeuwen en lachen als hyena's. Ze waren
met  demonen  bezeten.  God  liet  me  dit  zien,  zodat  ik  de  macht  over
demonen zou krijgen. Ze zijn echt vandaag de dag en springlevend. Nog
voordat ik was toevertrouwd aan het instituut, reden we op een keer in de
regen in mijn nieuwe Pachard uit 1955 en we haalden een andere wagen
in met 90 mijlen p/u. De wagen draaide drie keer rond en raakte in een
tunnel. Niemand van ons raakte gewond. God spaarde mijn leven. Een
andere keer  spaarde God mijn leven toen ik  met  mijn wagen door  de
stalen railing van een brug heenreed boven een 100 voet diepe afgrond.
De wagen bleef aan de zijkant hangen, en viel er bijna eraf. Weer een
andere keer was ik dronken en met mijn wagen aan het racen. Ik raakte de
macht over het stuur kwijt en draaide drie keer rond. God zette de wagen
terug op de weg en ik ging zo weer verder. De Kracht van God, is het
enige, dat de mensen vandaag de dag kan helpen. 

Wat mij veranderde
Toen ik de inrichting uitwandelde, zei ik, dat ik nooit meer terug zou

komen.  Mijn  vader  wilde  me  nog  een  kans  geven  om mijn  leven  te
beteren. Hij had verschillende boeken van Broeder W.V. Grant opgehaald,
die in het huis verspreid lagen. Ik herinner me, dat een van die boeken
was  “Doe het  rustig  aan  en  leef.”  Verschillende  dingen in  die  boeken
maakten werkelijk indruk op mij. Ik had al zolang deze vreselijke roep
van God genegeerd. De dokter zei, dat ik tot mijn 27e dood zou gaan. Nu
had ik die leeftijd bereikt. Vriend, je zou een paar van Broeder Grant's
boeken moeten kopen en lezen. Als je er verschillende koopt, zul je er in
één, zeker het antwoord op je probleem vinden. Ik las Broeder Grant's



boeken  over  geloof  en  nam  het  aan,  precies  zoals  hij  het  zei.  God
bemoeide zich met mij. Ik  begon te vasten, en God deed de rest. Voordat
ik  van  mijn  geloof  terugviel  trouwde  ik  wederom,  met  een  goed
Christelijk meisje. Ze bleef bij me, door al de jaren heen, dat ik dronk.
God vertelde mij, dat, dat meisje op mij lette. Hij toonde mij de plaats, het
huis en alles. Ten eerste had ik het nooit durven dromen, dat het dit meisje
was. We hadden een mooie tijd van verkering. Ik had veel geld en een
nieuwe wagen. Ik was net begonnen van God weg te gaan, vanwege Zijn
roeping op mijn leven. Ze trouwde mij, omdat God er de hand in had. Ze
is een echt Christelijk meisje, dat nooit iets anders heeft gekend, dan de
Heere.  Ik zei alleen,  "Laten we gaan trouwen schat." Ze nam mij  met
inbegrip van mijn twee kinderen direct, omdat ze wist, dat het de wil van
God was. Ik heb nooit een meisje zoals haar gezien. Ze bad voortdurend
voor me, zelfs toen ik in de inrichting was. God gaf haar mij omdat Hij
wist wat ik zou gaan doormaken. Toen ik ging vasten, wist ik eigenlijk
niets  van  vasten  af.  Ik  zou  u  niet  willen  adviseren  om aan  vasten  te
beginnen als de mijne, tenzij God u leidt. Jezus zei, dat de Geest van God
Hem leidde om te gaan vasten. God vertelde mij om te gaan vasten, en ik
stelde mij voor, om dit ongeveer vier dagen vol te houden. Maar de Geest
van de Heere was zo goed, krachtig en genadig, dat ik gewoon doorging!
Ik had hiervoor in mijn leven zoals ik mij kan herinneren nog niet een of
twee keer eerder gevast. Hij kwam tot mij, en liet me vele dingen zien.
Soms dacht ik, dat God me weer verlaten had. Ik was in een slechtere
conditie dan ooit tevoren. Toen kwam Hij tot mij in de Geest, en begon
me aan te moedigen. Ik viel af, van ongeveer 140 tot 100 pond. Ik dronk
heel veel water, maar nam geen voedsel of vruchten sap of iets dergelijks.
God leidde mij om tot veertig dagen en nachten te blijven vasten. Ik bad
ongeveer veertien tot achttien uur per dag. Ik bleef de hele nacht wakker.
Dan, als mijn vrouw 's morgens opstond, ging ik een uur of vier slapen.
Niemand zou dit  uit  zichzelf  kunnen.  God was met  mij.  Het  was een
voortdurende strijd tussen de satan en mij, maar ik was vastbesloten om
het uit te vechten. Ik rook de duivel zelfs. Ik was niet bang om te sterven
gedurende dit vasten. 

Een bezoek van God 
God kwam bij me en zei dat Hij met me zou zijn zoals Hij met Jozua

en Mozes was geweest. Hij kwam drie keer in de Geest. Hij toonde mij,
dat  dit  de  eindtijd  is,  en  dat  dit  de  laatste  generatie  is.  Op een  nacht
voordat ik ging vasten, lag ik in bed. Plotseling hoorde ik God tot mij



spreken.  Ik  schudde  mijn  vrouw  wakker  en  probeerde  haar  te  laten
luisteren. Hij zei, dat Hij me zou gaan gebruiken om zieken te genezen.
Toen, gedurende het vasten kwam Hij tot mij, ik geloof op de 7e, de 21e
en 37e dag. Ik wil niet pochen, dat is totaal niet mijn bedoeling. Er is een
licht, gelijk een neon-lamp. Zelfs Katholieken hebben het gezien. Mensen
die  kanker  hadden  hebben  het  gezien  en  kregen  plotseling  geloof.
Trommelvliezen  werden  geschapen,  toen  het  verscheen.  Voorgangers
hebben me verteld,  dat  de mensen,  die  dit  licht  hebben gezien,  solide
mensen zijn. Ze werden niet overgegeven aan emoties, maar het waren
sterke,  geloofsgetrouwe  mensen.  Er  is  in  elke  dienst,  waar  het  werd
gezien,  door meer  dan één persoon van getuigd.  Het  gebeurt  niet  elke
avond,  maar  om de samenkomst.  Het  is  een  soort  licht  dat  de  zieken
geneest.  En als het over me heen komt kan er van alles gebeuren, elk
soort scheppend wonder. Demonen zullen het dan uitroepen en de mensen
uitgaan, soms zelfs voordat ik de mensen aanraak. 

Scheppende wonderen
De  scheppende  wonderen,  die  ik  begon  te  zien,  waren  die  van

trommelvliezen. God zei me om hen uit het publiek naar voren te roepen.
Ik  begon  de  mensen  naar  voren  te  roepen.  Ik  kon  bij  sommigen  het
litteken nog zien, waar het trommelvlies was uitgesneden. Ik bad, en ze
konden een zacht gefluister horen. Toen vertelde God me om alle mensen
te roepen, bij wie er beenderen in hun benen teruggezet moesten worden.
Bij hun werden de beenderen teruggezet! In Oakland, Californië, had een
man genaamd John Snijder,  een  auto  ongeluk  gehad.  Zijn  vrouw was
gestorven,  en  hij  was  26  dagen  bewusteloos  gebleven.  De  doktoren
opereerden zijn been. Het was ongeveer tien centimeter korter, dan het
andere. God schiep botten, spieren en alles terug. Het been van deze man
groeide vlak voor de ogen van het  publiek.  Als resultaat  kwamen zijn
buurman en al zijn familieleden. Ze zeiden, dat ze van wonderen hadden
gehoord,  maar dit  wonder hun werkelijk opgeschrikt had.  De doktoren
beweerden, dat het een scheppend wonder van God is. Meneer Snijder
was ook genezen van een gesprongen trommelvlies en van galstenen. En
zijn  nek  was  genezen.  Bij  een  vrouw  waren  de  pezen  uit  haar  hand
gesneden, en ze had het twintig jaar niet bewogen. Broeder Draper van de
Volle Evangelie zakenlieden stond in Oakland, Californië, naast me, toen
deze vrouw kwam. Je kon de littekens op haar hand zien. Ik zei, Broeder
Draper,  gelooft  u,  dat God voor deze vrouw kan scheppen? De vrouw
kwam voor iets anders, maar ik hield haar hand vast en vroeg of ze het



kon bewegen.  Ze  zei,  "Nee,  ik  heb het  in  geen twintig  jaar  bewogen,
Broeder Frisby."  Ik zei, Mijn bediening zal scheppen." Ze glimlachte een
beetje en toen Broeder Draper weer keek; was het er! Ze gilde en rende
over het podium, "Twintig jaar lang, twintig jaar lang!" En daar ging haar
hand op en neer! In Fresno, Californië, kwam een jong Indiaans meisje,
bij  wie  een  botje  uit  haar  duim was  gesneden.  Hij  was  plat.  Ik  bad.
Onmiddellijk verscheen het bot, en vulde het vlees op. Een vrouw kwam
naar me toe, die haar ooglid niet meer omhoog kon doen, omdat de pees
eruit gesneden was. Ik bad, en plotseling floepte haar oog open. Een ander
meisje, had een gat in de achterkant van haar been, waar ze mee in het
prikkeldraad was gekomen. Ik vroeg haar, of ze geloofde, dat Jezus haar
kon genezen. Ze zei dat ze dat deed en ik bad. Toen ze opnieuw naar haar
been reikte en keek was de huid en alles er weer. 

Wonderen Bediening
Trommelvliezen, de een na de ander werd er geschapen. Benen werden

verlengd, de een na de ander. Ruggengraten, zenuwen en spinale delen
werden er geschapen. Heupgewrichten zijn er geschapen, zelfs als er geen
kogel meer aanwezig was. Mijn eigen broer werd zonder een knokkel in
een hand geboren. Ik bad en een volledige knokkel kwam tevoorschijn.
Krankzinnigen zijn genezen; blinde mensen konden weer zien.  Ik mag
ook zeggen, dat God bij een meisje wimpers heeft laten groeien, die er
geen had. Ik heb gezien, dat glazuur terug werd gezet op tanden. Ik heb
zelfs voor likdoorns gebeden en ze vielen er gewoon af, in de mensen hun
sokken,  of  ze  verdwenen  gewoon.  Ik  ben  een  man,  overgegeven  aan
profetische visioenen en de glorie van de Heere, in verschijning van witte
shekina. God liet me in een droom een man die geen oogbal had zien. Ik
bad en hij  kreeg er  een.  Ik  geloof  dat  ik  overzee  oogballen  kan laten
scheppen, zo snel als ik hier trommelvliezen heb geschapen zien worden.
Ik heb gezien dat een gedeelte van een knieschijf werd ingezet, beenderen
teruggezet, huid en vlees terug geschapen. Ik bad voor een meisje in de
"Imperial Valley". Op haar lichaam was een grote steenpuist. Ze gilde en
zei,  "Kijk  het  rode  is  verdwenen,  en  het  is  wit!"   God  had  het  weer
hersteld.  Ik  heb  gezien,  dat  gevallen  in  een  brancard  en  rolstoel
onmiddellijk werden genezen. Ik geloof dat de bediening zo krachtig gaat
worden, dat u niet in de buurt van de wonderdoener kunt staan, als u niet
dicht bij de Heere leeft. Menselijk vlees zal er niet tegen kunnen. Zelfs nu
kan ik niet erg lang bij iemand op het podium blijven staan, omdat de
zalving hun zal afmatten. Ik heb cafés bezocht, ten tijde dat ik God zocht.



Als ik ging zitten, ging iemand anders ook zitten. De duivel in hen voelde
dan de zalving en ik kon hun ogen zien gloeien. Ze gooiden dan hun geld
op de toonbank, lieten hun eten staan en liepen naar buiten. Het was de
duivel,  die  weg  wilde  van  de  zalving.  Ik  kan  kwade  geesten
onderscheiden. Mensen die geestelijke problemen en zenuwinstortingen
hadden, werden in mijn samenkomsten onmiddellijk genezen.  
 

De tijd is daar 
We komen op het punt, waar de wonderen zo duidelijk worden, dat de

mensen het niet langer zullen kunnen ontkennen. De mensen kunnen zien
dat het gebeurt. We komen op het punt waar sommige predikanten het niet
meer zullen kunnen ontkennen dat er wonderen worden gewrocht, maar
zullen zeggen dat het door de duivel wordt gedaan. Dat is dan, wanneer ze
hun  noodlot  verzegelen.  Ik  geloof  niet,  dat  Amerika  te  veel  van  het
scheppende  deel  zal  zien,  het  zal  overwegend  overzee  zijn.  Wanneer
Amerika het zal zien, zal het zo snel zijn, dat het snel over zal zijn. Deze
scheppende kracht zal Jezus terugbrengen. God vertelde me, dat iedere
predikant, of hij nou van de Lutheranen, Methodisten of Pinksteren is, als
hij wonderen ontkent, dat hij de geest van de antichrist heeft, en hij het
zelf niet door heeft. Ik heb epileptici onmiddellijk genezen zien worden,
zo  gauw ik  ze  had aangeraakt.  Ze  worden nooit  meer  lastig  gevallen,
tenzij ze rookten, of iets anders deden dat het weer terug bracht. De tijd is
daar, dat de duivel de heiligen zal afmatten wanneer hij maar kan. Als u
niet in een geestelijke gemeente blijft, is er voor u geen redding mogelijk.
U moet vol van de geest blijven. Ik zou niet naar bepaalde dingen op tv.
kijken;  want  nadat  u  genezen bent,  kan  de  duivel  in  u  terugkeren.  Ik
geloof  dat  u  de  verlossingsbediening  zou  moeten  steunen.  Als  de
predikant er van het geld niet goed besteed, zal hij niet lang door blijven
gaan. U moet in de Bijbel lezen, bidden, en vol van de Geest blijven. Ik
geloof  dat  u  bevrijd  kunt  worden  terwijl  u  deze  boodschap  leest.  De
zalving is op mij. God sprak tot mij  en zei, "De woorden die Ik tot u
spreek, schrijf ze op in een boek." Ik schreef dat op, en vertelde mijn
vrouw  ervan.  Toen  hielp  God  me  dit  voor  u  voor  te  bereiden.
Verschillende  mensen  wilden  me  helpen,  om  het  te  schrijven.  God
vertelde me niet langer te wachten. Broeder W.V. Grant's boeken worden
over de gehele wereld gelezen. God heeft hem geleid om mij te helpen.
God zei me naar Fresno te gaan. Ik had geen idee, dat Broeder Grant daar
zou zijn. Ik had een droom. Ik zag Broeder Grant en mezelf zitten praten,
zoals we nu zitten, terwijl deze boodschap wordt geschreven. Ik geloof,



dat  Broeder  Grant  binnenkort  een  van zijn  grootste  samenkomsten zal
hebben.

                                                                                                      

$10.00 voor 15 Scripts

“DE PROFETISCHE ROLLEN”
Elk christelijk gezin zou deze Scripts eigenlijk moeten lezen, geschreven door

Evangelist  Neal  Frisby,  over  toekomstige  gebeurtenissen  en  de  komende
wonderen  van  de  Heere  Jezus  en  verbazingwekkende  gebeurtenissen
betreffende komende dingen.

➢ Hij voorspelde het presidentschap van Reagan 14 jaar van tevoren. God
voorziet leiders! (Jesaja 46:10) 

➢ Hij voorzag 4 jaar van tevoren dat de mens op de maan zou landen.
➢ Hij  voorspelde  het  uiteenvallen  van  de  kustlijn  van  Californië  en  de

modderstromen  –  wat  voorafschaduwingen  zijn  van  een  toekomstige
mega aardbeving.

➢ Hij voorzag de crisis in het Midden-Oosten in Libanon.
➢ Hij profeteerde de inflatoire depressie 7 jaar van tevoren. 
➢ De profeet voorziet een wereldwijd voedseltekort en hongersnood komen

en wanneer!
➢ Hij voorziet een mega asteroïde die in de zee en op de aarde zal inslaan!

Een seizoengebonden tijd aangegeven!
➢ Hij  voorziet  dat  de komst van een wereldleider aanstaande is en een

latere leider in de USA!
➢ Een  atomische  oorlog!  Wanneer  komt  deze?  –  Lees  “DE  7

GEBEURTENISSEN VAN HET LOT.” 
➢ We  hebben  slechts  een  klein  aantal  gebeurtenissen  genoemd  die

broeder Frisby heeft uitgegeven. Er staan nog veel meer gebeurtenissen
te gebeuren. Geen één voorspelling heeft gefaald. Ze zijn gegeven in de
geest van Profetie. (Opb. 19:10)

➢ Lees over de explosieve 80'er jaren... De economische condities in de 80
en 90'er jaren! – En ook, zal de mensheid de 90'er jaren halen voordat
Armageddon zal  plaatsvinden? –  Er  zijn  locaties  gegeven aangaande
komende oorlogen! Een visionaire map (brief). En ook zijn er vele nieuwe
belangrijke gebeurtenissen gegeven.



➢ Mis deze fascinerende Scripts niet!
                                                                                                      

HOOFDSTUK III
Mijn leven

"Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan
niet openlijk zal vaarwel zeggen! En de Heere zeide tot de satan: Zie, al
wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hem zelf zult gij uw hand niet
uitstrekken. Toen ging de satan van des Heeren aangezicht heen." (Job
1:11-12) 

De duivel  maakte zich  klaar  om tegen de oude Job een  werkelijke
strijd te bereiden. Job zal u laten zien, hoe u als Christen stevig op beide
benen kunt blijven staan, en de satanische aanvallen kunt bestrijden die u
anders  naar  de  hel  zouden  voeren.  Als  jonge  man  ging  ik  naar  de
kappersschool en maakte het af. Ik had een prachtig beroep. Ik kon goed
met  mijn  handen  werken.  Ik  begon  te  drinken.  Ik  trouwde  erg  jong,
ongeveer  18 jaar  oud. Ik  had een geweldige vrouw en twee kinderen,
tegen de tijd dat ik  21 was.  Ze is  er  nu niet  meer.  Ik begon stevig te
drinken, maar ik verzuimde geen werkdag. Toen ik een klein kind was,
bezocht  ik  een "Gemeenschap van God" zondagsschool.  Later  in  mijn
leven,  begon God zich  met  mij  te  bemoeien.  Ik  was  altijd  een  beetje
anders dan de rest van mijn familie. Ik rookte, dronk en vloekte, geen van
mijn broers deden dat. Waarom? De duivel probeerde me helemaal over te
nemen en me te vernietigen. Toen ik dronk, had ik nog steeds een goede
baan  en  verdiende  geld.  Mijn  vrouw  was  normaal,  behalve  als  op
sommige momenten haar iets naar beneden haalde en een weemoedige
geest de controle over haar kreeg. Ze zei dan ongeveer twee weken totaal
niets en lachte nauwelijks. Je kon zien, dat iets haar in zijn greep had.
Maar ik kon er zelf niet achter komen wat het was. Een röntgen-machine
toonde niets, het was een kwade geest, een melancholieke geest van de
duivel. Ze had verschillende van deze buien toen we getrouwd waren. Ze
was een Christen geweest, een baptiste. God begon me te waarschuwen,
dat er iets zou gaan gebeuren. We woonden in een woonwagen; en het
was ongeveer de tweede bui die ze daar had. Ze zag iets wat helder was
over het bed heen fladderen; toen verdween het;  ze gilde en greep me



vast. Ze zei: "schat, iets kwam dichtbij het bed! Het fladderde en leek op
een duif!"  Ik kwam erachter, dat de glans van de duif, de heerlijkheid van
de Heilige Geest voorstelt. Hij was mij en haar aan het waarschuwen, dat
het  oordeel  zou komen.  Binnenkort  zou haar  lichaam te  zwak zijn  als
gevolg van haar huidige zwangerschap, om de demonische krachten te
kunnen weerstaan. 

We negeerden het
We verhuisden naar een huis. Ze had weer een van die buien, drie of

vier weken, nadat ons tweede kind was geboren. Op een nacht toen ik
opstond  werd  mijn  aandacht  op  iets  gevestigd.  Ik  keek,  en  zag  twee
figuren;  het  waren engelen,  die  naar  een bepaalde plek wezen;  daarna
verdwenen ze weer. Ik ging naar mijn vader en vertelde hem, wat ik had
gezien. Hij had net een Oral Roberts kruistocht bijgewoond, en was gered
geworden. Hij vertelde me, dat ik beter naar de kerk heen kon gaan, om te
vasten en te bidden dat God dit zou opheffen. Hij zei: dat hij gemerkt had,
dat  er  iets  vreemds  aan  mijn  vrouw  was.  Ik  zei:  "Ik  wacht  tot  het
weekeinde.  Ik  zal  in  het  weekend  wel  met  je  meegaan daar  naartoe."
Vriend, wacht niet. Nu is de dag van redding. Nu is de tijd. Menig moeder
zou dat  pistool  dat  afging bespaard zijn  gebleven;  menig persoon zou
gered zijn  van dat  autowrak;  menigeen,  waar  God mee afhandelt,  zou
nooit  aan  kanker  zijn  gestorven,  als  ze  zich  tot  Jezus  zouden  hebben
bekeerd. Ik stelde het toch uit! Nog twee dagen en ik zou naar de kerk
gaan. Ik verliet het huis die morgen, en dat was de laatste keer, dat ik mijn
vrouw levend had gezien.  Haar moeder kwam voorbij,  ze woonde iets
verder in de straat. Ze zei, dat ze naar de kruidenier ging. Ze kwam langs
de kapperszaak en zwaaide naar me. Ongeveer een uur later stormde er
een man binnen en zei iets tegen mijn vader. Hij kwam naar me toe en zei,
dat we beter konden meegaan. Ik wist, dat er iets verkeerd zat. Tegen de
tijd, dat mijn schoonmoeder bij haar terugkwam, lag ze in een plas bloed
op de grond, precies op de plek die de engelen hadden aangewezen! Haar
ogen zaten vol met bloed – een lief 16 jarig meisje toen we trouwden. Ze
was er niet meer. Mijn kinderen lagen nog te slapen. Ik wist niet wat ik
moest doen. Ik nam een week vrij van mijn werk, ik kon niet werken. Ik
nam een kamer en was van plan om gewoon dronken te blijven. Ik dacht,
dat ik het misschien uit mijn gedachten kon verdrijven. Ik had een Bijbel
met me mee genomen. Na ongeveer een week, begon de Geest van God
me te roepen. Ik stond op en zei:  "Ik ga naar de kerk en ik zal gered
worden."  



Ik voelde dat ik het niet kon doen
Ik ging naar de kerk en een of andere evangelist was die avond aan het

prediken. Ik wist niet wat hij vertelde maar die avond ging ik naar het
altaar en werd gered. Ik wist niets over de Heilige Geest of de kracht van
God. Later werd ik vervuld door de doop met de Heilige Geest. Het was
als een vuur in mij! Al gauw zei de Geest van God mij: "Ga prediken en
bid voor de zieken." Maar ik ging helemaal niet. Ik liet Hem in de steek.
Als de Geest van de Heere binnen in jou bedroefd is, ben je helemaal niet
gelukkig.  Het  is  echt  een  marteling.  Ik  begon  bang  te  worden  voor
hetgeen God me vroeg te  doen.  De Satan begon me te  kwellen.  Toen
vroeg ik God om mij met rust te laten, ik wilde het niet doen. Op een
nacht zag ik twee demonen. Ze waren afschuwelijk en boosaardig. Toen
verdwenen ze. Later waren zij het, die me gedurende bijna zeven jaren
kwelden. In die tussentijd ging ging het mij aardig af en had ik mijn eigen
kapperszaak. Ik had twee kappers, die voor me werkten. Ik had mijn eigen
huis gekocht, en kocht elke auto, waar ik maar in wilde rijden. Het was
niet het geld dat veroorzaakte dat ik niet meer naar de kerk ging. Het was
niet omdat iedereen me mocht, of omdat ik het stadsbestuur kende, en de
mensen wisten dat ik een veelbelovende jonge man was. Maatschappelijk
gezien, stond ik bovenaan de ladder. Maar daar ging het niet om. Velen
dachten, dat het vanwege het geld en het prestige was. De geest van God
treurde in mij en ik wilde niet gaan. God had me hier op de aarde gezet,
om bevrijding te brengen aan Zijn mensen en ik wilde helemaal niet gaan.
De een, na de andere nacht kwam ik slaap te kort en worstelde ik er mee.
Nacht na nacht kwelde de duivel me. De duivel kan je kwellen, broeder.
En die Elvis Presley zanger wordt ook gekweld. Die jongen was net als
mij.  Hij  was  een  Pinksterjongen,  vervuld  met  de  Heilige  Geest.  Hij
verkocht zijn geboorterecht voor 30 zilverlingen. Ik geloof dat die jongen
gek zal worden, want de Geest van God zal hem achterna zitten. Houd
hem in de gaten en let op; ik geloof dat hij terug zal moeten keren. Hij is
er momenteel slecht aan toe. 

Gebonden door demonen
Uiteindelijk zei ik: "Laat me met rust, laat me gewoon met rust." Ik

ging vervolgens een paar keer niet naar de kerk. Mis nooit een dienst op
zondag, als  u het zelf  in de hand hebt.  Er  gingen twee of drie weken
voorbij. Ik dacht, dat het wel goed met me zou gaan, en dat dit ding me
met rust zou laten. Daarna zou ik wel weer terug gaan. Ik bevocht mijn



roeping gedurende twee jaar en bleef de kerk bijwonen, Ik vertelde het
aan niemand. Ik nam een borrel om rustig te worden, omdat ik helemaal
gek  aan  het  worden  was.  De  duivel  was  me  echt  aan  het  kwellen.
Uiteindelijk  dronk  ik  een  vijfde  per  dag.  Na  een  jaar  zo  te  zijn
doorgegaan, begon mijn lichaam helemaal op te zwellen. Ik probeerde tot
God terug te komen. Ik ging naar het altaar, en bad, dat Hij deze vloek
van me zou wegnemen. Ik stond op en voelde me aardig goed. Ik ging
rechtstreeks  terug  naar  de  kapperszaak  om  haren  te  knippen.  Ik
gehoorzaamde God weer niet.  Je kunt dat  zo niet  doen! Toen ging de
Geest van de Heere weg. Ik begon zo zwaar te drinken, dat ik al mijn geld
begon te verliezen. Ik dronk iedere avond in de bars. Mensen gingen naar
mijn vader en zeiden: "Weet u, er is iets vreemds aan die zoon van u als
hij  drinkt.  Het  doet  ons  pijn  om hem zo  te  zien  drinken.  Het  waren
alcoholisten, maar ze wisten, dat ik daar niet thuis hoorde. Ik had totaal
geen vrede in mijn ziel. Ik dronk tot ik er bij neerviel achter mijn kappers
stoel!  Uiteindelijk  ging ik  naar  het  ziekenhuis,  naar  de  geneeskundige
artsen. Ik ging vier of vijf keer, maar ze konden niets voor een alcoholist
doen. Jaar na jaar ging er voorbij. Steeds vaker werd ik opgenomen. Ik
begon stuiptrekkingen te krijgen. Ik viel op de grond, kauwde op mijn
tong en haalde mijn armen open. Mijn ogen puilden uit. Ik sloeg gaten in
mijn hoofd. Ze moesten mijn schouders opnieuw zetten, vanwege het zo
hard samentrekken van de spieren tijdens deze aanvallen. Ik nam drie,
vier of vijf slaappillen, om te proberen mijn zenuwen te kalmeren. Ik ging
verschillende  keren  naar  de  psychiatrische  afdeling.  Ik  ging  naar  het
Staats-Hospitaal en ze zeiden, dat ik geen kans meer maakte. 

De psychiatrische afdeling
Mensen die naar psychiaters gaan, vertellen hen niet wat eraan scheelt.

Ik wilde hun niet vertellen dat God me had geroepen. De derde keer, dat
ik naar het Staats Hospitaal ging, keek een Joodse psychiater me aan en
zei  "Man we gaan je in een kist  stoppen en begraven. Je maakt geen
enkele  kans  hier  uit  te  komen.  Je  bent  verloren!  Je  zult  je  verstand
verliezen, als je al niet van te voren sterft aan een stuiptrekking." Ik kon
soms normaal denken. Ik wandelde dan door het hospitaal en zag hoe de
duivel mensen kan binden. Ze zullen me niet toestaan, alles wat ik in die
plaats heb gezien, in een boek op te schrijven. De mensen daar hadden
klauwen als dieren. Ze waren misvormd, erger dan beesten. Ze lachten als
hyena's, brulden als leeuwen en sisten als slangen. Ze leken op demonen
en liepen als chimpansees. Deze mensen waren kansloos, voor zover het



de medische wetenschap betreft. Deze hele tijd zou God hebben gezegd;
"Zoon, op een dag zul je al deze mensen bevrijden." Herinner u zich, toen
Jezus in Gadara kwam, dat een man kwam en zei: "Mijn naam is legioen,
want we zijn talrijk?" Jezus zei: "Gaat heen." De man werd weer normaal.
Niet langer sneed hij zijn benen aan de rotsen, gilde, schreeuwde hij, of
brak  hij  kettingen.  Deze  arme  mensen  waren  een  van  de  meest
afschuwelijke dingen, die ik ooit had meegemaakt. Een man zei: "Als je
denkt, dat deze er erg aan toe zijn, zullen we je naar beneden brengen,
waar niemand komt. Daar is de slangenkuil!" Daar beneden droegen ze
geen kleren, ze hadden ze afgescheurd. Ze aten hun eigen ontlasting. Daar
zaten razende maniakken, die iedereen dood zouden doen stikken, die bij
hun in de buurt zouden komen. Waarom? Omdat hun voorvaders God de
rug hadden toegekeerd. God zei: Ik heb hun gewaarschuwd, dat als zij
Mijn geboden en Mijn wetten zouden bewaren, ik dit niet op die generatie
zou brengen. Ze gehoorzaamden niet, lachten Mij uit en bespotten Me.
Daarom heb ik ze geslagen met een vloek. Zelfs tot de vierde generatie
zullen ze gek zijn." Zonde brengt  krankzinnigheid en ziekte voort.  De
psychiatrische inrichtingen zijn tot de nok toe gevuld; maar er zijn meer
zieken  op  straat,  in  huizen,  in  kelders  en  kleine  kasten,  dan  in  alle
inrichtingen bij mekaar.  Ik zei tegen de Heere:" Als ik uit deze plaats
wegkom, kom ik niet meer terug. Ik zal oftewel sterven of ergens achter
komen." Ik verloor al mijn business. De duivel nam alles wat ik had, maar
mijn leven kon hij niet nemen. Ik heb vier auto ongelukken gehad. Ik kon
geen baantje houden, zelfs niet bij mijn vader. Ik begon mijn Bijbel te
lezen en verschillende boeken over het geloof, van Evangelist V.W. Grant.
Op een dag zei ik tegen mijn vrouw: "Nu zal ik het uitzoeken." Het was
nu zeven jaar geleden, sinds ik gered was. Ik besloot, dat ik met de duivel
zal afrekenen. 

Jezus sprak tot mij
Ik zei tegen de Heere, dat ik zal doen, wat hij wilde dat ik zou doen.

Onmiddellijk, door de Kracht van God, en ik lieg niet, raakte een licht
gevoel  mij.  De  demonen  waren  ineens  vertrokken.  Ik  had  geen  vurig
verlangen meer om te drinken, geen aanvallen of stuiptrekkingen. God
zei: "Keer je aangezicht naar Mij toe zoon, en Ik zal je laten zien wat je
moet doen." Op een nacht, voordat dit alles teweeg kwam, hoorde ik een
stem. De Heere Jezus sprak, en zei, dat Hij me zou gaan gebruiken. Ik
wekte mijn vrouw en zei haar om te luisteren, dat er iemand tegen me
sprak. Dus ik wendde mijn aangezicht dag en nacht tot de Heere. Ik vocht
het uit met de duivel. Ik vertelde hem dat ik hem had verslagen door Jezus



Christus. Ik zei: "Laat maar eens zien, of je me aan het eten zal krijgen,
God heeft me gezegd om te vasten!" Dag en nacht met niets anders dan
water, dag en nacht, leidde de Geest mij, gelijk Hij bij Jezus deed. Dag en
nacht kwam de Heilige Geest over mij. Ik sliep maar drie of vier uur. Ik
besteedde de rest van de tijd, biddend op mijn knieën, de Bijbel lezend,
wandelend en pratend met de Heere. Ik was achttien uur per dag alleen
met de Heer, dag en nacht zonder voedsel of vruchtensap, alleen water.
Mijn  huid  begon  er  af  te  gaan.  Mijn  ogen vielen  in.  Een  dokter  zou
gezegd hebben, dat het mij in mijn toestand zou doden. Ik ging maar door.
De duivel viel me aan, maar hij werd verslagen door geloof. God kwam
bij me, sprak met mij en was de hele tijd met mij bezig. Hij gaf me een
bediening over demonische machten. Mensen in het publiek zullen gillen,
het uitschreeuwen en flauwvallen, omdat de geest en kracht van God zo
dichtbij is. Epilepsie zal verdwijnen, zo gauw de patiënt dichtbij me komt.
Ik maakte  mee  dat  een  man werd genezen die  bij  me  stond.  Hij  was
stekeblind. Wat er na het vasten van me over was, was 98 pond – vol met
water. Mijn knieën gingen op en neer, als bij een sprinkhaan. Mijn botten
waren duidelijk te zien. Mijn ogen waren ingevallen; het meeste van mijn
haar begon uit te vallen. Wist u dat de zalving zo sterk kan worden, dat
uw haren kunnen uitvallen. 

Een bediening gegeven
God vertelde me, dat Hij me scheppende kracht aan het geven was.

Het zou absoluut instant trommelvliezen scheppen, de een na de andere.
God begon benen te verlengen, maakte er beenderen en spieren in. God
vertelde me: "Zoon, je hebt me gezocht, zie Ik geef je kracht. Zoals Ik met
Mozes was, die zalving zal op jouw rusten. Weest sterk als Jozua. Weest
sterk en laat u niet ontmoedigen door de duivel of wie dan ook. Ik zal
naast je staan, al de dagen van je leven, niets zal voor je kunnen blijven
staan."  Het  nieuwe  gebied  van  het  bovennatuurlijke,  begint  nu  in
scheppende kracht te werken. Deze zalving zal alles doen waar mensen
het geloof voor hebben. Ik zeg u mensen, ik heb op afstand gebeden en
dingen teweeg gebracht. Ik heb geschreeuwd en gezegd: "Hoor naar mij,
zoals u naar Elia gehoord hebt." Ik heb meegemaakt dat een radio uit een
raam sprong, die  lawaai  maakte,  waar  ik aan het  bidden was.  Mensen
kwamen om te vragen hoe het daar terecht was gekomen, door de hor van
het raam heen. Ik vertelde de vrouw, dat dat was, omdat ze de Heilige
Geest  bedroefden.  Ik  vertelde  haar,  dat  ik  een  samenkomst  had in  de
"Fairgrounds". Ik zei, uw radio heeft geen schade geleden, ik bad en Hij



hoort me als ik bid. "Ze was bang! Ze beefde. Ze nam het mee haar kamer
in en draaide het even aan en zei;  "Hij  doet het."   Ze was doodsbang
omdat er niemand in haar kamer was behalve zij zelf. God stopte de zon
voor Jozua. Hij veroorzaakte dat het niet zou regenen, voor Elia. Er was
geen  dauw  op  de  grond.  Waarom  kon  Hij  het  niet  voor  mij  doen
aangezien hij tegen mij op dezelfde manier sprak? Ik verzocht God niet,
als ik op die manier bad. De Heilige Geest bad door mij heen, omdat ik
voor mijn samenkomst aan het bidden was. De muziek die op de radio
was bedroefde God. Hij stopte de muziek niet alleen, maar Hij maakte de
radio op de grond uit en liet het mij meemaken. Het gaat vandaag de dag
een beetje verder. We zijn een sterkere bediening aan het krijgen. 

Een Godvruchtige Vrouw
De Heere gaf me een andere echtgenote, een Christelijke vrouw, twee

jaar, nadat mijn eerste gestorven was. Ze bad voor me, de hele tijd door
toen ik een alcoholist was. Die vrouw had iedere dag niets anders dan
religieuze muziek aan op de radio. Ze speelde nooit iets anders af. Jonge
lui, er is niets goeds aan deze duivelse dingen om jezelf een goed gevoel
te  geven,  onder  invloed van deze andere dingen.  Het  mat  je  af.  Jezus
Christus is hier, voor altijd. We maken ons gereed voor de eindtijd. Mij
vrouw kon geen kinderen krijgen. (Ik had er twee, van mijn eerste vrouw.)
Vijf jaar lang woonden we samen en kregen geen kinderen. Tegen de tijd,
dat ik mijn bediening kreeg, waren allebei de kinderen op een leeftijd, dat
ze  aardig  goed mee  konden komen.  In  een  visioen liet  God me  mijn
vrouw in een moederschap kiel zien! Ik vertelde haar, dat ze een jongen
zou krijgen. Ze voedde mijn twee kinderen op, en toen gaf God haar er
zelf een. Nu hebben we een kleine jongen. God weet hoe Hij  je leven
moet  plannen.  Nadat  ik  was  genezen,  wisten  doktoren,  advocaten  en
zakenlieden,  dat  er  nog  steeds  een  God  was,  die  kon  bevrijden.
Nubukadnezar zei eens: "Er is geen God, gelijk de God van Daniel. Het
heeft mij behaagd de tekenen van uw Grote God te verkondigen. "Hij zei,
er is geen andere God, die de muilen van leeuwen kan sluiten, of hemelse
engelen tot u kan zenden." Toen zij Jezus zagen, wisten zij, dat Hij groter
was dan Johannes de doper. Geen man wandelde gelijk deze man. Geen
man sprak als deze! Geen man toonde medelijden gelijk deze! Wie was
hij? Hij was de bovennatuurlijke Zoon van God! "We zijn erheen gegaan
om  Hem  te  arresteren."   "Waarom  hebben  jullie  Hem  niet  gedood?"
"Nooit eerder sprak een man als Hem."  "Bent u ook gek geworden, en
volgt  u  Hem ook?"  "We konden een man als  Hij  niets  aandoen!  We



hebben nog nooit zoiets gezien."  "We moeten iets met deze kerel doen,
binnenkort zal de hele wereld Hem volgen en zal Caesar spoedig moeten
vertrekken."  Hij zou wel moeten. Geen man sprak als deze; geen man
verrichte handelingen als Jezus heeft gedaan. 

Hij geeft u kracht
Toen Jezus heenging zei Hij: "De kracht die Ik heb, zal Ik u geven."

Hij ging heen en zei: Ik zal u de vertrooster zenden. Hij gaf de mensen
gaven van krachten.  Vandaag de  dag,  wordt  verwacht  dat  de  kerk  tot
volheid komt. De duivel komt ook tot zijn volheid. Er is een grote oorlog
gaande tussen  deze  twee grote  geestelijke  gebieden.  God heeft  me  nu
voor uw bevrijding gezonden. Het kan me niet schelen wat er met u aan
de hand is, u zult genezen worden. Denk er aan, Hij genas u aan het kruis.
U zult vrijgemaakt worden. Jongelui, jullie hebben God nooit eerder zo
nodig gehad als in deze tijd. Geef Hem nog een kans in je leven – morgen
kan het te laat zijn. Moeders, bidt voor uw zonen, die zich in de wereld
van  zonden  bevinden.  Jezus  in  onderweg.  Hij  vertelde  mij,  dat  deze
generatie  geenszins  voorbij  zal  gaan.  Amerika,  Amerika,  je  kunt  beter
wakker worden. Jezus is bezorgd over u, zoals Hij was over Jeruzalem.
Hij zei:  "Ziet, uw huis wordt u woest gelaten." Hij  doet nu grotere en
machtigere wonderen voor Zijn volk, dan dat Hij in het Oude Testament
deed.  Dat  is  alles wat  Hij  voor u kan doen. Ontvang Hem nu als  uw
persoonlijke redder. Het kost u slechts een kleine moeite om te zeggen:
"Jezus,  ik  wil  u  aannemen  als  mijn  Redder."  Ik  ben  bezorgd,  razend,
ellendig  en  nerveus  geweest,  maar  er  is  een  remedie,  de  Heere  Jezus
Christus.  Hij  is  de Grote Geneesheer,  de grote  Psychiater.  Hij  kan uw
problemen oplossen. Iedereen, die Jezus Christus niet  ontvangen heeft,
heeft  geen normaal  verstand.  Als  u  in  een  verloren  staat  bent,  bent  u
gebonden door boze geesten, in het vleselijke gedeelte van uw lichaam.
Jezus zal u normaal maken. De dagen van Sodom en Gomorra zijn weer
springlevend in de wereld  van vandaag de dag.  Als  Jezus  deze  zelfde
wonderen  in  Sodom en  Gomorra  gedaan  zou hebben,  zouden  ze  zich
bekeerd hebben en tot vandaag de dag stand hebben gehouden. 

De geest spreekt  
Amerika, Amerika, hoe vaak heb Ik met u gehandeld. U hebt Mijn

profeten en wonderdoeners gestenigd. U zei, "dat u God niet nodig hebt."
"Ja, Ik heb tegen u gezegd, bekeert u van uw kwade wegen. U zei, "we



hebben  alles  al.  We hebben  U niet  nodig."   "Uw Geest  kan  ons  niet
opheffen, noch kan het ons uit deze moeilijkheden helpen. Dit is iets wat
we zelf op moeten lossen. Ja, laten we U hier buiten houden." Ja, zegt de
Heere God, "Ik bezoek deze aarde met de Geestelijke gaven van kracht.
Namelijk om u te verlossen en vrij te maken. Zoals Ik hun in de dagen
van Mozes uitleidde,  leid Ik u ook uit.  Waarom draait  gij  de Geest en
Kracht, die U schiep de rug toe? Aldus zegt het Woord van de Heere God,
aangezien Ik het  door  Mijn dienstknecht  heen spreek,  zult  gij  zeggen,
Gezegend is de Naam van de Heere. Binnenkort zult gij verlangen om Mij
te zien, en gij zult Mij niet zien. Waar Ik ga kunt gij niet komen. Ik zal
Mijn gemeente meenemen, ja, en ze zal weg zijn. Er zijn moeilijkheden in
het land, die komen er spoedig aan met leed. Ja, ja, er komen smarten aan.
Het oordeel is op handen. Alle vlees zal buigen voor de Grote Schepper.
En  dan,  wat  zullen  de  mensen  zeggen?  Wat  zullen  de  mensen  doen?
Zullen ze zich verantwoorden? Ik zeg u, de haren op uw hoofd zijn geteld,
gelijk de tanden in uw hoofd zijn geteld. Ja, Ik heb u geschapen en gij
hebt uw Maker bespot. Gij hebt Mij bespot, zegt de Heere God, voor de
laatste keer. Ja, zegt de Heere God, Ik bezoek u op een meest vreemde,
fenomenale en bovennatuurlijke manier. U hebt oren om te horen, toch
verstaat gij het niet. U hebt ogen om te zien, maar toch ziet u het niet. Ja,
zegt de Heere, Ik heb u verstand gegeven, maar toch verstaat u het niet. Ja
zegt de Heere uw God, uw kennis is nihil, omdat u uw eigen kennis hebt
en  niet  die  des  Heeren.  Ja,  u  zoekt  naar  hulp  van  mensen,  maar  die
kunnen u niet helpen, omdat een mens zichzelf niet kan helpen. Ik ben de
Heere uw God, die  leeft  voor  altijd en eeuwig.  Buiten Mij  is  er  geen
uitweg. Ik ben de Eerste en de Laatste. Ik ben de Alfa en Omega, IK ben
Degene die was en is, en zal komen, zegt de Heere God. Ja, Ik ben uit de
dood opgestaan. Ik ben  Geestelijk, wandelende in Mijn Volk. Als gij nu
wilt luisteren naar het Woord van de Heere, zal Ik genadig zijn en u uw
zonden vergeven. Ja, zegt de Heere uw God, uw zonden zijn niet te zwart,
dat Ik ze niet regelrecht in de golven van de zee zal werpen en ze niet
meer zal herinneren. Ik zal ze uitwissen uit Mijn boek, zegt de Heere, Ik
zal  u  redden en uw lichaam genezen.  Als  u dit  gelooft,  zult  u  op dit
moment vrijgemaakt worden, omdat Ik hier ben, zegt de Heere God. Ja,
het is geen mens, die tot u spreekt; Het is de Geest en kracht van Jezus.
Ja, als u op de Geest van God acht zal slaan, dan zal Ik tot u komen. Ik zal
snel naar Mijn tempel komen, zegt de Heere.   



Ontvang verlossing
Mensen,  het  Woord  van  de  Heere  is  nabij.  Dat  is  God,  die  door

profetie voor u werkzaam is. Hij zal plotseling naar Zijn tempel komen.
Wie is Zijn tempel? U bent het zelf! De duivel zal dan weggaan. Ik kan
die demonen nu voelen. Ze kunnen de zalving geen weerstand bieden. Ze
bereiden zich voor om te vertrekken. God is aan uw zijde. U leest deze
boodschap vanwege de aanwezigheid van Gods Geest. Dit is de tijd van
uw bezoeking. U leest deze boodschap voor een reden. Leg uw hand op
uw hart. God ziet uw hart. Ja, zegt de Heere, nog één keer zal Ik tot u
spreken. Nog één keer zal Ik het uitroepen in Mijn Geest. Nogmaals zal Ik
u waarschuwen, dat het oordeel binnenkort het land zal treffen. Ja, het zal
beven en  heen en weer  schommelen.  Ja,  Ja,  dat  zal  het  doen,  precies
datgene zal u overkomen. De dingen die Ik spreek, zij zijn leven. Wilt u
Mij nu aannemen zegt de Heere? Of zult u zonder Mij weggaan? Leg uw
hand op uw hart: Heer in Jezus Naam, beveel ik de demonische machten
om hen los te laten en hun te laten gaan. Laat deze mensen los jij Satan.
Kom er nu uit, in Jezus Naam. Sta op mijn naaste en wordt gezond, ga in
vrede. Jezus Christus heeft u verlost. Hij heeft uw iedere zonde vergeven
en uw lichaam genezen, als u nu met mij instemt. Amen.   
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De teksten zijn met grote zorg vertaald. In geval van verdere fouten 
komt dit voort uit transcriptie, interpretatie of vertaalfouten en niet uit de boodschap zelf.


