
“DEZE ROL IS HET VOLKOMEN HANDWERK VAN GOD EN ZALIG IS DEGENE 
DIE HET GELOVEN KAN” De Zeven Visioenen aan de rechterzijde zijn het per-
fecte werk van God! De Heer heeft definitief door goddelijke voorzienigheid 
over mij bewogen om de namen van deze drie heren op deze rol te zetten als 
gevolg van een profetische significantie.

WILLIAM BRANHAM (Ster Profeet) — Elke grote man van God zei dat zijn 
Bediening een geestelijke stortvloed van kracht teweeg heeft gebracht! “Het 
bracht de grootste verandering in de geestelijke wereld sinds de dagen van 
Christus teweeg. Een schitterend licht verscheen er bij zijn geboorte over hem. 
Hij stierf volledig in de wil van God. (Er is gezegd dat er bij het graf van John 
F. Kennedy een eeuwige vlam is geplaatst) maar het grote “Eeuwige Licht” zal 
bij het graf van William Branham staan. Hij zal tevoorschijn komen en bij de 
verschijning (de opname) van Christus samen met de Bruid gezien worden! 
(Lees, zegt de Heere! Jes. 26:19-21) Ez. 37:1-5

JOHN F. KENNEDY — Kwam in de exacte tijd dat onze natie zou veranderen. 
Hij deed wat hij dacht dat goed was volgens zijn leer, hetzij door intentie, ver-
gissing of druk vanuit Rome. Een tijdperk van geweld werd ingeluid, hij werd 
bevangen door het lot en plukte de wervelwind!

ABRAHAM LINCOLN — leerde een natie te vasten en te bidden, en de proble-
men van hetzelve met liefde op te lossen. God deed een biddende president 
opstaan! Onze natie werd gered van een ramp. Hij kwam op een bepaalde vast-
gestelde tijd. Hij zei dat als Amerika van deze koers zou afwijken ze dan op zal 
houden “onder God” verenigd te zijn. Deze 3 mannen veranderden de geschie-
denis  van de VS meer dan enig ander (tot nu toe)

LINCOLN EN KENNEDY — Waarom heeft de geschiedenis zich herhaald? Gods 
hand mengt zich in de aangelegenheden van de mensen, als een waarschuwing 
dat de tijd op is. Lees (aandachtig) — Beide presidenten waren bezig met Bur-
gerrechten kwesties. (1) Lincoln werd verkozen in 1860 — Kennedy in 1960. 
(2) Beiden werden op een vrijdag in de aanwezigheid van hun vrouwen ver-
moord. (3) Lincoln stierf in het Ford auditorium — Kennedy stierf in een Ford 
Lincoln auto. (4) Hun opvolgers waren beiden Johnson genaamd en waren 
beiden zuiderlingen (Andrew Johnson heeft zijn termijn nooit afgemaakt en 
hetzelfde kan gelden   voor L. B. J.) (5) Lincoln werd in 1847 tot het Congres 
gekozen — Kennedy een eeuw later in 1947. (6) Beiden werden in het hoofd 
geschoten, en John Wilkes Booth werd in 1839 geboren — Lee Harvey Oswald 
in hetzelfde jaar, honderd jaar later in 1939. Later werd er ontdekt dat er nog 
meer mensen bij de moord op Lincoln betrokken waren. (En de Heere toonde 
mij dat er verscheidene anderen bij de moord op J. F. K. betrokken waren.) 
Booth en Oswald waren zuiderlingen. Beiden werden beschuldigd van impo-
pulaire overtuigingen. (7) Beide presidenten vrouwen verloren kinderen door 
de dood, terwijl ze in het Witte Huis verbleven. (8) Lincolns secretaris, wiens 
naam (Kennedy) was, adviseerde hem om op de avond dat hij vermoord werd 
niet naar het auditorium te gaan. De secretaris van president Kennedy, wiens 
naam (Lincoln) was, adviseerde hem alzo niet naar Dallas te gaan.

EEN GETUIGE — God gaf mij vele profetieën waarvan verscheidene op de rol-
len zo dicht in de buurt komen van Broeder Branhams Visioenen, die u zo zult 
lezen, dat we dachten dat het van groot belang is om ze hier af te drukken! De 
Bijbel zegt dat Hij het eerste wegneemt, zodat het tweede bevestigd kan wor-
den. Het zegt dat een zaak in de mond van twee getuigen wordt vastgesteld. 
Nu volgt het urgente deel van de Rol — WILLIAM BRANHAM EN DE ZEVEN 
VISIOENEN. Hij kreeg zeven visioenen over de eindtijd. Alle 5 zijn er geheel 
vervuld. De zesde is bijna vervuld en in de zevende zag hij de aarde in vulkani-
sche as (ongetwijfeld atomaire vernietiging) en op hetzelfde moment (zag hij 
de pagina’s van de kalender omkeren en “stopten deze bij 1977!!!) We weten 
dat de Uitverkorenen enige jaren voor de atomaire verwoesting vertrekken. 
Oh, ik hoop dat u kunt zien waar we nu zijn. Weest voorzichtig, als een strik 
zal het over de hele wereld komen! (De Zeven Visioenen zoals door Wm. Bran-
ham Gegeven) — Als een dienaar van God zijnde, die een massa aan visioenen 
gehad heeft waarvan GEEN enkele ooit gefaald heeft; laat mij voorspellen (ik 
zei niet profeteren, maar VOORSPELLEN) dat dit tijdperk rond 1977 zal ein-
digen. Als u mij zou willen excuseren hier een persoonlijke notitie in te mo-
gen voegen; Ik baseer deze voorspelling op zeven uitnemende opeenvolgende 
visioenen die op een zondagmorgen in juni, 1933 tot mij kwamen. De Heere 
Jezus sprak tot mij en zei dat de komst des Heeren nabij was, maar dat er zeven 
grote gebeurtenissen zouden plaatsvinden voordat Hij zou komen. Ik schreef 
ze die morgen allemaal op en gaf zodoende de openbaring des Heeren weer. 
Het eerste visioen was dat Mussolini Ethiopië zou binnenvallen, en dat die 
natie “aan zijn voeten zou neervallen.” Dat visioen veroorzaakte zeker enige 
onaangename gevolgen en sommigen waren erg boos toen ik het zei en wilden 

het niet geloven. Maar het vond op die manier plaats. Maar het visioen zei ook 
dat Mussolini tot een verschrikkelijk einde zou komen, en dat zijn eigen volk 
zich tegen hem zou keren. Dat kwam precies zoals het gezegd was uit. Het 
volgende visioen voorspelde dat er een Oostenrijker Adolf Hitler genaamd  als 
een dictator over Duitsland zou opstaan, en dat hij de wereld in een oorlog 
zou meesleuren. Daarna toonde het dat Hitler mysterieus aan zijn einde zou 
komen.
HET DERDE VISIOEN was op het gebied van de wereldpolitiek want het 
toonde me dat er drie grote ISME’s zouden zijn, Fascisme, Nazisme en Com-
munisme, maar dat de eerste twee door de derde zouden worden opgeslokt. 
De stem vermaande; “LET OP RUSLAND, LET OP RUSLAND. Hou je ogen op 
de koning van het Noorden gericht.” HET VIERDE VISIOEN toonde de grote 
vooruitgangen in de wetenschap die na de tweede wereld oorlog zouden ko-
men. Het monde zich uit in het visioen over een plastic bubbel top auto die 
doormiddel van een afstandbediening over prachtige snelwegen heenreed, 
zodat er mensen zonder stuurwiel in deze auto zaten, en ze speelden een 
soort van een spel om zich te amuseren. HET VIJFDE VISIOEN had te maken 
met het morele probleem van ons tijdperk, meestal rondom de vrouw gecen-
treerd. Ze heeft mannen kleding aangenomen en ging tot in een toestand van 
ongekleed zijn, totdat de laatste foto die ik zag een vrouw betrof die op een 
klein vijgenblad type schort na, naakt was. Met dit visioen zag ik de verschrik-
kelijke perversie en het morele lot van de hele wereld. Vervolgens kwam er 
in HET ZESDE VISIOEN een zeer mooie maar wrede vrouw op in Amerika. Ze 
hield de mensen in haar volledige macht. Ik geloofde dat dit de opkomst van 
de rooms-katholieke kerk betrof, hoewel ik wist dat het mogelijk een visioen 
van een vrouw kon zijn die als gevolg van een volksstemming door vrouwen, 
in grote kracht in Amerika opkwam. Het laatste en ZEVENDE VISIOEN was 
waarin ik een meest verschrikkelijke explosie hoorde, toen ik mij omdraaide 
om te kijken, zag ik over het hele land van Amerika niets anders dan puin, 
kraters en rook.
Op basis van deze zeven visioenen, samen met de snelle veranderingen die 
in de laatste vijftig jaar over de wereld zijn gekomen, VOORSPEL ik (ik profe-
teer niet) dat deze visioenen allemaal omstreeks 1977 vervuld zullen zijn. En 
hoewel velen van mening zijn dat dit een onverantwoordelijke verklaring is, 
blijf ik na dertig jaar nog steeds achter deze voorspelling staan, gelet op het 
feit dat Jezus zei dat ‘geen mens de dag noch het uur weet,’  omdat Jezus NIET 
zei dat niemand het jaar, maand, week of dag kon weten waarop Zijn komst 
vervuld zou zijn. Dus herhaal ik het; ik geloof oprecht en handhaaf het als 
een prive-student van het Woord en dit tezamen met goddelijke inspiratie dat 
1977 de wereld-systemen behoort te beëindigen en het millennium behoort 
in te luiden.
Laat ik dit nu zeggen. Kan er iemand bewijzen dat een van deze visioenen 
niet klopt? Waren ze niet allemaal vervuld? Ja, meneer (Yes, sir). Elk een is 
vervuld, of is op dit moment in ontwikkeling. Mussolini viel Ethiopië met suc-
ces binnen, viel daarna en verloor het allemaal. Hitler begon een oorlog die hij 
niet af kon maken, en stierf op een mysterieuze wijze. Communisme nam de 
andere twee ISME’s over. De plastic bubbel auto is gebouwd en wacht slechts 
op een beter netwerk van wegen. Vrouwen zijn zo goed als naakt, en dragen 
nu zelfs topless badpakken. En een paar dagen geleden zag ik in een tijdschrift 
de kleding die ik in mijn visioen had gezien (als je het kleding kunt noemen). 
Het was een transparant type kunstof stof met drie donkere vlekken die op 
een klein plekje beide borsten overdekten, en vervolgens was er een donkere 
plek als een klein schort eronder. De katholieke kerk is in opkomst. We heb-
ben een katholieke president gehad en zullen er ongetwijfeld nog een hebben. 
Wat blijft er over? Niets, behalve Hebr. 12:26. 

Het tijdperk waarin we nu leven gaat er een van  zeer korte duur zijn. Gebeur-
tenissen gaan zeer snel plaatsvinden, dus zou de boodschapper van dit Laodi-
cea Tijdperk hier nu wel moeten zijn. Hoewel we hem misschien nu nog niet 
kennen, maar er zal zeker een tijd moeten zijn dat hij bekend wordt. Als we 
het Woord nagaan en bekijken wat voor een man deze boodschapper is zullen 
we ontdekken dat de Schrift de man vormt, wanneer je dan een man ziet die 
uit “Schrift kledij” “uitgesneden is”, dan zult u weten dat hij de boodschapper 
is. Allereerst zal hij een profeet zijn. Hij zal een profetische Bediening hebben. 
Het zal stevig op het Woord gebaseerd zijn. Hij is een profeet, dat is wat Pau-
lus in het eerste tijdperk was, en het laatste tijdperk heeft er ook een. Amos 
3:6-7. Het was de periode van de eindtijd waarin de Zeven Donders van Jezus 
voortkwamen. Openb. 10:3-4-7. (Opmerking) Broeder Branham profeteerde 
nu niet dat de wereld exact in 1977 zou eindigen maar dat hij dacht dat het 
daar in de buurt zou zijn of dat de opname zeer dicht bij die datum in de buurt 
was. Het bewijs is dat hij heel dicht bij de waarheid in de buurt komt.
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