DE ELIA HEILIGEN — In dit Geschrift zullen we een aantal verbazingwekkende visioenen en real life (het echte leven) gebeurtenissen onthullen zoals
de Heilige Geest komende dingen uitbeeldde! En zoals de gave van profetie
het zicht tot in de toekomst opent! Op dit moment en een korte periode van
tijd vooruit is God de uitverkorenen tot in een lichaam aan het verenigen! Zoals Paulus het zei, de Heer Zelf zal neerdalen en wij zullen met de Heer in de
lucht worden opgenomen! — “Wij geloven met betrekking tot deze atmosfeer
en tijdsdimensie; in een moment in een oogwenk zullen we met Jezus in de
eeuwige hemelse gewesten zijn!” — Elia geeft ons een goede illustratie van
de opname! II Kon. 2:11-12, En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en
sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen
beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa
zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israels en zijn ruiteren! En
hij zag hem niet meer; en hij vatte zijn eigen klederen en scheurde ze in twee
stukken. — Henoch werd alzo vanuit deze dimensie tot in de eeuwigheid opgenomen. (Hebr. 11:5) — Zo zal het de doden in Christus en ons alzo geschieden!
“Met uitzondering van de geboorte van Christus leven we nu in het belangrijkste
tijdperk van de afgelopen 6000 jaar of sinds de schepping van Adam en Eva!
“DE MACHTIGE APOSTEL VOORZIET HET PARADIJS — Nadat we een aantal Bijbelse ervaringen onthuld zullen hebben zullen we over een aantal fantastische ervaringen uit onze era van de tijd vertellen! — Laten we nu lezen — II Kor.
12:2-4, Ik wist van een mens in Christus, ongeveer veertien jaren geleden (of het
geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God
weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel; En
ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied
zij, weet ik niet, God weet het), Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs,
en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is
te spreken. — De Schriften zeggen dat Paulus ongeveer 14 jaren in de woestijn
was. Blijkbaar is dat het waar hij werd opgenomen. Maar Paulus zei dat hij
daar zelf niet over wilde roemen dus verwoorde hij het, en enkele dingen kon hij
niet uitspreken. — “Klaarblijkelijk had een deel er van te maken met ongelooflijke dingen met inbegrip van de opname en de 7 Donders! Terwijl deze nu hun
geheimen en profetieën tot de ware gemeente aan het uitspreken zijn!”
“DE GEEST IN DE WERVELWIND — Een werkelijk levensechte ervaring
die absoluut woord voor woord uit is gekomen. God riep me in een langdurige
vastperiode en ik betrad de bediening omstreeks 1961. Na vele samenkomsten
in Californië, dat toen mijn thuisstaat was, doorstak ik de staten van de VS voor
verschillende campagnes en de Heer gaf enorme wonderen! Op de weg terug
naar huis toe, doorkruiste ik de staat Arizona in de buurt van de grens. Op dat
moment zei ik tegen mijn familie dat de Heer mij had gezegd om de auto te stoppen en de woestijn in te lopen. Ik zal het nooit vergeten; na het lopen van een
enige afstand ging ik onder wat ze een Joshua Tree (Jozua Boom) noemen zitten.
(Ik dacht toen dat het op een Jeneverbesboom leek) — De geest wemelde geheel
over me! Hoe dan ook; de wervelwind van de Heilige Geest kwam mijn kant op
en waaide met het gras en bladeren tot het zichzelf positioneerde! En de geest
van de Heer zei dat Hij mij een gekozen groep partners zou gaan geven om met
mij samen te staan! Hij zei me dat ik naar Californië terug zou gaan en daarna
weer naar Arizona terug zou keren en vervolgens in een gebouw zou bedienen!
Vandaag de dag bekend zijnde als de Piramide achtige Capstone Heiligdom (Pyramidical Capstone Sanctuary). Op dat moment, hadden we er geen idee van wat
voor een soort gebouw het later zou zijn. Het was een verrassende gebeurtenis!
VERVOLG — Een korte tijd daarna, ging ik terug naar de auto en stak over
naar Californië. Ik vroeg me af hoe dit alles zou gaan plaatsvinden! Een korte
tijd daarna zat ik bij een hut vlakbij het huis en de geest blies op een hele mysterieuze wijze in de bomen! En opnieuw sprak Hij en zei, ga je namen verkrijgen.
Ik had helemaal niet meer aan ze gedacht, die ik in mijn samenkomsten en enz.
verzameld had. Daarna bewoog Hij later over mij om de Geschriften beginnen te
schrijven. Ik heb alreeds over de engel des Heeren verteld en hoe het gebeurde!
Dit gebeurde in het najaar, vlak voor 1967 en mijn eerste schrijven ging uit.
— Ook verscheen de Heer aan andere mensen in dromen en op verschillende
manieren om mij te gaan schrijven. — “Kort daarna verhuisde ik naar Arizona
en alles wat de Heere had gezegd was uitgekomen! Wat een opwindende en
vreugdevolle visitatie en profetie! — Deze is maar gewoon even in het kort
gegeven. U kunt alzo in het Creative Miracles boek over mijn roeping lezen.
— Dit gebeurde ongeveer 10 maanden na de dood van de profeet waar we over
zullen spreken. En we zullen een aantal interessante feiten noteren. Ik probeer
op geen enkele wijze te associëren of zijn plaats in te nemen. We hebben beiden
een ander bediening! Hij heeft de Opwekking van 1946-1948 aangewakkerd,
maar sinds zijn dood hebben groepen het moeilijk om dingen in hun perspectief
te houden.

WM. BRANHAM — Het Hemelse Visioen — Citaat: Ik denk dat de meesten
van u het zich wel herrinneren hoe ik zei dat ik er altijd bang voor was om te
sterven uit vrees dat ik de Heere zou ontmoeten en Hij niet tevreden zou zijn met
mij aangezien ik zo vaak voor Hem gefaald had. Afijn, op een ochtend toen ik
nog in bed lag was ik daar over aan het denken en opeens werd ik in een zeer
eigenaardig visioen opgenomen. Ik zeg dat het eigenaardig was, want ik heb
duizenden visioenen gehad en niet een keer bleek het dat ik mijn lichaam had
verlaten. Maar daar werd ik opgenomen, en ik keek terug om mijn vrouw te zien,
en ik zag mijn lichaam naast haar liggen. Daarna bevond ik mij in de mooiste
plaatsen die ik ooit gezien had. Het was een paradijs. Ik zag menigten van de
mooiste en gelukkigste mensen die ik ooit gezien had. Ze zagen er allemaal zo
jong uit — ongeveer 18 tot 21 jaar oud. Er was geen grijs haar of rimpel of enige
misvorming onder hen. De jonge vrouwen hadden allemaal haar tot aan hun
middel, en de jonge mannen waren zo knap en sterk. Oh, en hoe ze me verwelkomden. Ze omhelsden me en noemde me hun lieve broeder, en bleven me maar
zeggen hoe blij ze waren om me te zien. Terwijl ik mij afvroeg wie al die mensen
waren, zei er een naast me. “Zij zijn uw mensen.” Ik was zo verbaasd dat ik
vroeg: “Zijn hun allemaal Branhams?” Hij zei: “Nee, zij zijn uw bekeerlingen.”
Hij wees mij op een dame en zei: “Ziet u die jonge dame die u net bewonderde.
Ze was 90 jaar oud toen u haar voor de Heere won.” Ik zei: “O my, en maar te
denken dat dit hetgene is waar ik bang voor was.” De man zei, “We zijn hier
aan het rusten terwijl we op de komst van de Heere wachten.” Ik antwoordde:
“ik wil Hem zien.” Hij zei, “U kunt Hem nu nog niet zo gewoon zien, maar Hij
komt spoedig, en als Hij komt zal Hij eerst naar u toe komen, en u zal, overeenkomstig het evangelie dat u gepredikt hebt beoordeeld worden, en wij zullen uw
mensen zijn.” Ik zei, “Bedoeld u dat ik voor al dezen verantwoordelijk ben?”
Hij zei, “Voor hun allen.” U was een geboren leider.” Ik vroeg hem, “Zal een
ieder verantwoordelijk zijn? Hoe zit dat met Paulus?” Hij antwoordde me, “Hij
zal voor zijn tijd verantwoordelijk zijn.” Afijn, ik zei, “Ik heb hetzelfde Evangelie
gepredikt dat Paulus predikte.” En de menigte riep, “Daar rusten wij op.”
OPMERKING: En terwijl ik het hier bovengenoemde samen met die van mij aan
het lezen was begon het uit het niets te regenen. Het straalde en was volledig
verlicht en liep instromen en prachtige fonkelingen over de voorruit van de auto
naar beneden! Dan zag ik bliksemflitsen voor me in het westen. Maar het regen
kwam eerst. Het was werkelijk net Shekinah heerlijkheid zoals David dat zag!
— Ps. 72:6, “Hij zal nederdalen als een regen op het nagras: als de druppelen,
die de aarde bevochtigen.” — De regen duurde slechts heel even! We weten dat
we nu in de vroege en late regen zijn! — Ik heb dit bij de Capstone gezien zoals
dit Schriftgedeelte. (Lees Zach. 10:1)
VERVOLG — Dit Schriftgedeelte brengt de jeugd van onze lichamen naar voren! Bij de opstanding van Jezus zat de engel op de rots. Hij werd een jongeling
genoemd, toch was hij miljoenen eonen jaren geleden geschapen! (Mark 16:5)
— Opmerking: Ik had eens een vreemde gebeurtenis die zich op een nacht in
mijn leven plaatsvond. Ik bevond mijzelf in een hemelse plaats niet op de aarde.
“En ik zag grote rollen van glorie door de hemel heen rollen alsof er een deken
uitrolde.” (prachtig) — Het liet me weten dat er echte dimensies in de geest en
glories van God zijn!
PRACHTIGE STEDEN — Jezus, u bent meer dan dit alles, die al het moois om
ons heen geschapen heeft en de ontzagwekkende hemel, universums en sterren!
Op een dag zullen we behalve de Heilige Stad mooie steden en plaatsen zien
die van zo een dergelijk wonder van uw schepping zijn! Behalve de sterren
en de hemel, hebt u prachtige dingen geschapen die we niet gezien hebben!
“Prachtige kleuren op ijs gelijkende wonderen, van geestelijke vuren en lichten
van zo een dergelijke schoonheid, en wezens eveneens van zo een dergelijke
formatie waar we versteld van zullen staan en opgeschrikt zullen worden door
zulk een schepper van zoveel meer dingen die niet genoemd kunnen worden en
zonder getal zijn! Dergelijke glorieuze geestelijke kleuren die nog nooit door
menselijke ogen gezien of aanschouwd zijn!” — Vast en zeker wachten er veel
prachtige mysteries op ons, die Hem liefhebben! Hij zal letterlijk meer dan biljoenen creaties aan Zijn uitverkoren onthullen! — Nadat mij dit geopenbaard
was vroeg ik me af hoe het te ontsluieren en toen herinnerde ik me Gods Woord,
dat met het millennium te maken zou kunnen hebben. (Lucas 19:16-19) Maar
het kan ook betrekking hebben op hetgeen er verteld was. Niettemin staan op de
uitverkorenen vele verrassingen te wachten die geen oog gezien heeft!
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