
EEN ENGEL UIT DE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD ― DE DYNAMISCHE BOOD-
SCHAP VAN DE ENGEL AAN EEN “KONINKLIJKE PROFEET” ― De Heere heeft mij er 
definitief toe geleid om ditgene en verder in de rol mijn eigen visitatie af te drukken. Het opmerke-
lijke engelachtige bezoek dat door William Branham werd ontvangen heeft geen geringe wonder 
veroorzaakt onder het volk van God evenals degenen die niet gered zijn. De overgrote meerder-
heid van de mensen die aan de samenkomsten van Branham deelnamen zijn volledig overtuigd 
van de realiteit van het engelachtige bezoek! ― De boodschap van de Engel ― De engel sprak 
met broeder Branham gedurende de eerste visitatie misschien wel een half uur lang. We komen 
opnieuw in Bijbelse dagen terecht, en ongetwijfeld zullen er na verloop van tijd meer van zulke 
bovennatuurlijke openbaringen zijn! Met betrekking tot dergelijke visitaties is er één punt dat 
fundamenteel is. Een Engel van de Heer zal niks anders openbaren dan hetgeen strikt met de 
Schrift overeenkomt. Laten we het nu broeder Branham in zijn eigen woorden vertellen, zoals dat 
in zijn boek vermeld staat ― “Ik moet u van de engel en de komst van de Gave vertellen. Ik zal die 
tijd nooit meer vergeten, 7 mei 1946, een zeer mooi seizoen van het jaar in Indiana, waar ik nog 
als een jachtopziener werkzaam was, (Br. Branham was ook voorganger van een kerk) en terwijl 
ik rond het huis onder een esdoorn liep, leek het erop dat de gehele top van de boom losliet! Het 
leek erop alsof er iets door die boom heen als een grote ruisende wind naar beneden kwam. . . ze 
renden naar mij toe. . .Mijn vrouw kwam beangstigd zijnde uit huis en vroeg me wat er mis was. 
Terwijl ik probeerde bij mijn positieven te komen, ging ik zitten en vertelde haar dat na al die 
twintig vreemde jaren waarin ik mij van dit vreemde gevoel bewust was, de tijd gekomen was dat 
ik uit moest vinden wat het allemaal te betekenen had. De crisis brak uit! Ik nam van haar en mijn 
kind afscheid en waarschuwde haar dat als ik binnen een paar dagen niet terug zou komen, ik dan 
misschien nooit meer terug zou komen! 

Die namiddag ging ik naar een geheime plek om te bidden en de Bijbel te lezen. Ik raakte 
diep in gebed; het leek alsof mijn hele ziel uit mij weggerukt zou worden. Ik huilde voor Gods 
aangezicht. . . Ik legde mijn gezicht ter aarde. . . Ik keek omhoog naar God en riep, “Als U mij de 
manier waarop ik het gedaan hebt zult vergeven, dan zal ik het proberen beter te doen. . . Het spijt 
me dat ik al die jaren zo nalatig ben geweest aangaande het doen van het werk dat u wilde dat ik 
zou doen. . . Wilt U op de een of andere manier tot mij spreken, God? Als U mij niet zult helpen, 
dan kan ik niet verder gaan. 

“Daarna was ik later in de nacht omstreeks elf uur al gestopt met bidden, en zat ik recht 
overeind, toen ik een flikkerend licht in de kamer opmerkte! Omdat ik dacht dat er iemand met een 
zaklantaarn aankwam, keek ik uit het raam, maar er was niemand, en toen ik mij weer omdraaide 
zag ik dat het licht zich op de grond uitspreidde en steeds groter werd! Ik weet dat dit heel vreemd 
voor u lijkt, net als dat ook voor mij het geval was. Terwijl het licht zich aan het verspreiden was, 
werd ik natuurlijk opgewonden en schrok van de stoel op, maar toen ik omhoog keek, hing daar 
die grote ster! Het had echter geen vijf punten als een ster maar leek het meer op een “vuurbal of 
als licht dat op de grond scheen”! Op dat moment hoorde ik iemand over de vloer lopen, wat mij 
opnieuw deed schrikken, aangezien ik buiten mijzelf niemand anders daar verwachte te komen.
Door het licht heen zag ik nu de voeten van een man in mijn richting komen, evenals u naar mij 
toe zou komen. Het bleek een man te zijn die naar menselijk gewicht ongeveer negentig kilo 
zou wegen en in een wit gewaad gekleed was. Hij had een glad gezicht, geen baard, donker haar 
tot Zijn schouders, nogal een donkere huidskleur, met een zeer aangenaam gezicht, en toen Hij 
dichterbij kwam en in mijn ogen keek, ziende hoe bevreesd ik was, begon hij te spreken. “Vrees 
niet, ik ben gezonden uit de tegenwoordigheid van de Almachtige God om u te vertellen dat 
uw merkwaardige leven en onbegrepen wegen er zijn geweest om aan te tonen dat God u heeft 
gezonden om een gave van goddelijke genezing aan de volkeren der wereld te brengen! ALS U 
OPRECHT ZULT ZIJN, en bewerktstelligt dat de mensen u zullen geloven, zal niets uw gebed in 
de weg staan, zelfs kanker niet!” Woorden kunnen niet uitdrukken hoe ik mij voelde. Hij vertelde 
mij vele dingen waar ik hier niet genoeg ruimte voor heb die te verhalen. Hij vertelde mij hoe ik 
door trillingen op mijn hand in staat zou zijn om ziekten te kunnen detecteren. Hij ging weg maar 
sindsdien heb ik hem vele malen gezien. Hij is misschien een of tweemaal binnen een tijdsduur 
van zes maanden aan mij verschenen, en met mij gesproken. Een paar keren is hij zichtbaar zijnde 
in de aanwezigheid van anderen verschenen! Ik weet niet wie hij is. Ik weet alleen dat hij voor 
mij de boodschapper van God is.

Vanwege ruimtegebrek moesten we dit gedeelte inkorten en zullen we hier een opmerkelijk 
visioen die hij had invoegen. De Eenheid van De Uitverkoren Gemeente ― Hij zegt ― Terwijl ik 
God aan het aanbidden was voelde ik de Engel des Heren in de kamer. Ik draaide mij om in bed 
en bevond mij meteen in een visioen! (Ik zag dat ik temidden van een boomgaard was, en in het 
centrum waar ik mij bevond was een doorgang. De bomen waren in grote groene potten geplant. 
Aan de ene kant waren appels en aan de andere kant waren grote pruimen. Aan de rechter en 
linker kant stonden twee potten waar niets in stond.) Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, “De 
oogst is wel rijp, maar de arbeiders zijn weinige.” Ik vroeg, “Heere, wat kan ik doen?” Toen ik 
opnieuw keek merkte ik op dat de bomen er als kerkbanken uitzagen, in het visioen waarin ik mij 
bevond. Aan het einde van de rij stond een grote boom die vol was van allerlei soorten vruchten. 
Aan beide zijden er van stonden twee kleine vruchtenloze bomen ― en zij aan zij staande leken 
ze op drie kruisen. Ik vroeg, “Wat betekent dit, en wat is er met die potten met niks er in?” Hij 
antwoordde, “U zult daarin planten.” Toen stond ik in de bres, en nam takken van beide bomen, 
en plantte deze in de potten. Plotseling kwamen er uit de potten twee grote bomen die door bleven 
groeien totdat ze de hemel bereikten.

Daarna kwam er een geweldige windvlaag die de bomen deed schudden! Een stem sprak, 
“Strek uw handen nu uit, u hebt het goed gedaan; haal de oogst binnen.” Ik strekte mijn handen 
uit en de machtige wind schudde een grote appel in mijn rechterhand en in mijn linkerhand een 
grote pruim. Hij zei, “Eet de vruchten; ze zijn aangenaam.” Ik begon van de vruchten te eten, 
eerst een hap van de ene, en daarna een hap van de andere, en het fruit was heerlijk zoet!

Ik denk dat dit visioen te maken had met het tot elkander brengen van de Uitverkoren 
gemeenten. In het visioen werd ik van de ene naar de andere boom overgebracht om de zelfde 
vruchten van beide bomen te brengen. (einde) (lk voel dat de Heere Broeder Branham gebruikte 
om de mensen tot elkander te brengen die met betrekking tot het water op verschillende manieren 
doopten, en hen overeenkomstig de oorspronkelijke manier van Gods woord verenigde.) Van-
daag de dag is Broeder Branham nog steeds geliefd bij alle bekende mannen van God. (Br. Oral 
Roberts en broeder Coe wisten beiden dat hun bediening geen partij was voor de bediening van 
deze profeet van God.) Ik zelf begon pas met mijn bediening toen Broeder Branham werd weg-
genomen.) En wij weten dat het tegen broeder Branham gezegd was, en dat hij in de doop op de 
wijze van de oorspronkelijk gemeente geloofde (Hand. 2:38 - Hand. 19:5)

EEN DRAMATISCHE EN MACHTIGE VISITATIE VAN DE HEERE AAN NEAL FRISBY ― 
(Goddelijke voorzienigheid) Na de dood van mijn vrouw riep de Heere mij alleen voor ongeveer 
zes weken lang zonder voedsel, en sprak verscheidene keren tot mij over mijn toekomstige bedie-
ning. Zijn woorden tot mij waren, “Niets zal u kunnen hinderen, al de dagen uwer bediening. Zo-
als Ik met Mozes was, zo zal Ik ook met u zijn! Weest sterk en vol van moed! lk zocht de Heere zo 
lang dat mijn haar uit begon te vallen en mijn beenderen zogoed als vel over been waren! En Hij 
vertelde mij het ware mysterie aangaande de Godheid en het water! Evenals Paulus heeft de Heere 
mij niet gezonden om te dopen, (I Kor. 1:17) maar om te prediken. Maar ik zal de oorspronkelijke 
manier waarop dit gedaan werd bespreken. Zie, dit is een openbaring tot Mijn gekozenen, en die-
genen uit de wereld die zeggen dat het niet de waarheid is zullen de verdrukking leiden, en zullen 
niet met mijn Uitverkoren Bruid opgenomen worden! Want de hand van de Grote God heeft dit 
betreffende de Godheid geschreven! En wie is er groot genoeg om de Heere Jezus een leugenaar 
te noemen!! Want alle macht is Mij gegeven in de hemel en op de aarde.” (Matth. 28:18)

HET MYSTERIE VAN DE ONFEILBARE GODHEID EN DE WATERDOOP ― Hoe zal de 
Heere oordelen? (I Joh. 5:7) De vroegere gemeente doopte in de naam van de Heere Jezus Chris-
tus, (Han. 2:38) (Han. 19:5) Maar in Matt. (28:19) staat er, in de “naam” van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. Waarom heeft de Heer toegestaan dat het op twee manieren lijkt? Door de 
wijsheid van God zal ik laten zien dat daar verschillende redenen voor zijn. Als sommigen zich 
afvragen of ik Jezus (Alleen) onderwijs, nee, maar Hij houdt ook van die mensen. Lees nu Efez. 
4:4) Er is één lichaam en één geest! We zijn in een lichaam gedoopt, niet in drie verschillende 
lichamen! (God woonde in het lichaam van de Heere Jezus Christus) (Efeze 4:5) Één Heere, één 
geloof, één doop! ― (I Kor. 12:13) Dit is onfeilbaar zegt de Heere God! . . . PAULUS SCHREEF 
HET EN IK CITEER ― (I Kor. 13:1-3) Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen 
sprak, en al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de 
wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette (Dit betekent zelfs 
om te scheppen of de doden op te wekken) En al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik 
verbrand zou worden! ― Nu zal ik op bevel schrijven ― zelfs als een persoon op de originele 
manier van de Heere Jezus Christus gedoopt is (Han. 2:38) of bij wijze van spreken in de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest en geen “liefde” heeft is hij een luid lawaai! Ik ben een klinkend 
metaal, of luidende schel geworden. (I Kor. 13:1) Maar belangrijk is, dat het water alleen u niet 
kan opnemen! Maar de liefde wel! Dat is het geheim dat de Bruid weg zal nemen! Leef door 
het Woord met “geestelijke liefde!” Dit is de verkondiging, die wij van den beginne ontvangen 
hebben! (I Joh. 3:11) Opnieuw waarschuwt de Heere ons om niet all onze redding en vertrouwen 
op alleen het water te zetten, of om het te beargumenteren, no sir! De Heere wil dat niet! ― Het 
is een absoluut feit dat de Vroegere Gemeente (van Handelingen) in de naam van de Heere Jezus 
doopten (Han. 8:16 - Han. 2:38) maar niet in Jezus (Alleen) Want sommige mensen in het buiten-
land noemen hun kinderen zo, maar de Heere Jezus is anders. ― Waarom nu al die mysterie over 
de Vader, Zoon en Heilige Geest doop? Omdat Jezus de juiste manier aan Zijn Uitverkorenen van 
elk tijdperk door openbaring wilde brengen! Zij hebben altijd de dichtstbijzijnde waarheid, ook 
zei Hij; Ik heb andere schapen die niet van deze stal zijn (Joh. 10:16) Hoe de Heere sommigen 
van de andere groepen tot in de hemel zal brengen is een mysterie! Maar Hij is alwetend en kent 
ieder hart. En op die manier zullen er meer en al Zijn kinderen gered worden, en dat vanwege 
(Matth. 28:19 en Han. 2:38) Hij kent Zijn volk! Niets dat van Hem is zal verloren gaan! Nu moet 
ik zeggen dat Jezus van beide houdt, maar sommigen houden niet altijd van de openbaring met 
betrekking tot Zijn Woord! Ik weet dat het in (Mat. 28:19) zegt; in de naam (enkelvoud) van de 
Vader, de Zoon en Heilige Geest, maar merk op “naam” niet namen! Jezus zei, Ik kwam in Mijns 
Vaders naam (St. Joh. 5:43) In Joh. 1:1, 14) zegt het, en het Woord was God en is vlees geworden. 
Wij zijn niet in drie verschillende lichamen gedoopt, maar in alleen één! Dit is de Heere Jezus 
(het lichaam waar God in woonde) Hij vertelde Filippus, je bent al zo lang met mij geweest en 
kent mij niet, en de Bijbel verklaart dat de Schriften niet gebroken kunnen worden (lees Joh. 
14:8-9) dit is met velen vandaag de dag het geval! Ik schrijf dit in de liefde, als wellicht iemand 
hier niet geheel mee eens is, dan is dat prima, maar we zijn nog steeds broeders in de Heere en 
als we elkaar nog steeds niet liefhebben zullen we niet opgenomen worden! De waterdoop en 
de Godheid is een ding dat de Organisatie voor een persoon niet kan beslissen, u zult het alleen 
moeten doen volgens de Schriften (Joh. 10:30) Er is één God, maar Hij werkt op drie verschil-
lende manieren. Er zullen mensen in de hemel zijn die in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
geloven, en dat die als de zelfde geest samenwerken! Maar op hetzelfde moment geloof ik niet 
dat er daar velen zullen zijn die in 3 verschillende Goden geloven! Want Hij zei “Hoor, Israël, de 
Heere, uw God is één!” ― Jezus zei tot de Joden, eer Abraham was, ben Ik! (Joh. 8:58) (Scheidt 
hen niet maar geloof ze als één tezamen, dat is het geheim tot geloof en wonderen) Amen! ― Ik 
loochen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet, maar ik geef nadrukkelijk aan en het is de 
absolute waarheid dat deze drie één en dezelfde geest zijn. Net als in (Openb. 5:6), de 7 geesten 
van God, maar deze zijn allemaal één geest die op 7 openbarende manieren werkt! Als de mensen 
wisten wie Jezus was, dan zouden ze weten wat Hij bedoelde toen Hij zei in de “naam!” (Mat. 
28:19 - Han. 9:17 - Luc. 10:21-22) Zie, wat Ik over het water heb gesproken is waar! Wat Ik over 
mijn naam gesproken heb is waar! Ik ben het, de Heere Jezus, die tot mijn volk de Bruid heeft 
gesproken! En degenen die mijn naam aannemen zullen tot mijn bruid worden. En haar is mijn 
Koninkrijk gegeven om met Mij te regeren! Want zij is geestelijk met mij getrouwd en heeft mijn 
naam de Heere Jezus Christus aangenomen, want zij is van Mij, het werk van mijn geest! Spoe-
dig zal de tijd komen dat ik haar naar Mijn paleis mee zal nemen. Waakt! Ik zeg waakt! ― Zie, 
nu is het einde van het tijdperk gekomen! En ik zal verborgen manna openbaren! Ik was God, 
Die in het lichaam van Jezus rondwandelde, op de hete wegen van Galilea, en gaf de vermoeide 
rust! Genezende de zieken van Israël! Ik ben uw Heer, laat niemand u bedriegen! En er is geen 
andere God buiten Mij! Zie, Ik heb me verborgen in Jezus en dat op zo een wijze dat de dwaze 
maagden en de wereld Mij niet kunnen zien, en dat Tot de tijd dat ik het zal openbaren, maar 
Mijn Uitverkorenen waren er voor geboren om het te geloven en naar een ander zullen ze niet 
horen IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA, JA EEN MANS HAND HEEFT DIT NIET GE-
SCHREVEN, MAAR DE HAND VAN MACHT, DE HEERE DER HEERSCHAREN HEEFT 
HET GESCHREVEN! ― Tot besluit wil ik zeggen dat een ieder die bij zijn verstand is enkel kan 
zeggen dat God zeker tot Zijn mensen aan het spreken is. Moge onze Heere Jezus een ieder die 
deze boodschap gelooft zegenen en opnemen. Amen!
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