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1 Laat ons net 'n oomblik bly staan terwyl ons ons hoofde buig vir  'n woord van
gebed. Soos ons ons hoofde buig, ek wonder vanaand hoeveel sal graag onthou wil word
in gebed, wat iets op jou hart het wat jy wil hê God moet vir jou doen, steek net julle
hande op. Die Here skenk hierdie versoeke nou soos ons ons hoofde en ons harte buig
voor Hom.

2 Ons Hemelse Vader, ons nader U Troon van Genade weer, in die Naam van Jesus
Christus, die enigste Seun van God. Ons dank U vir die geleentheid om te kom met die
versekering dat U sal hoor en antwoord waarvoor ons vra. Ons bid, Vader, dat U ons
sondes sal vergewe, dit is, ons ongeloof. En, Vader, ons bid dat U ons geloof sal gee,
oorvloed van geloof vanaand. En U weet wat agter elke hand was, diep in die hart. Hulle
het iets nodig gehad, Here. Hulle het hulle hande eerbiediglik opgesteek, om iets van U
te verwag. En ek bid, Hemelse Vader, wat dit ook al was, dat dit toegestaan sal word vir
die mense.

Ons dank U vir U teenwoordigheid gisteraand. Ons bid dat U vanaand na ons sal
terugkeer met die oorvloedigheid van krag en genade, en die begeerte van ons harte sal
skenk, want, waarlik ons begeerte is om U Wil te doen en te sien dat U Wil geskied. En
ons weet wat U Wil is omtrent die siekes, dat U op U rug gegesel is vir ons genesing,
“Deur Sy wonde is ons genees.” En, Vader, ons bid dat—dat U groot Wil vanaand sal
geskied, om ons geloof te gee om te glo dat, in oorvloed, dat elke siek persoon genees
mag  word,  en  elke  persoon  wat  verlore  is  mag  onthou  dat  Hy  ter  wille  van  ons
oortredinge deurboor is. Skenk dit, Here.

Mag hulle weet dat solank as wat daar 'n—'n bloederige Offer Daar vir hulle is, hulle
sondes nie gesien kan word deur God nie.  Maar as hulle  moet sterf  sonder om Dit
openlik te bely en Dit te aanvaar, en om wedergebore te word, sou daar geen manier
hoegenaamd vir hulle wees om ooit in die Koninkryk in te gaan nie. En mag hierdie die
aand wees dat elke persoon onder die Bloed vanaand vinnig mag glip onder die Bloed, in
die Naam van die Here Jesus. En ons sal U die lof gee. Amen.
3 Baie groot voorreg om vanaand hier te wees en om weer te praat. En gisteraand
het ons so 'n wonderlike tyd deurgebring, besoek van die Here. Maar ek het julle te lank
gehou. Ek kan dit nooit betyds maak nie, op een of ander manier.

Soort  van  amper  'n  bietjie  te  veel  son  gehad  vandag.  Ek  was  …  My  seuntjie,
Joseph,  het  my gesoebat  om te  gaan swem. So die  plek waar  ons bly  het  'n  klein
swembad, soort van ingeperk daaragter, en hy het gesê, “Kom, hou my dop, pa. Ek kan
swem.”

Ek het gesê, “Goed.”

Ek het soontoe gegaan vanmôre, my Bybel geneem, en party ... 'n paar notas te
skryf. En terwyl ek studeer het, hy … hier kom hy met sy klein swembroekie aan, hy het
gesê. “Kyk na my, pappa, ek kan duik!” Wel, as ek al ooit 'n padda gesien spring het in
die water! En hy het opgestaan, en die water wat uit sy neus en mond spuit, hy het
gese, “Hoe het ek gedoen?”

Ek het gesê: “Jy doen goed.”

4 En ek het terug gedink aan eenkeer toe ek dieselfde ding vir my pa gesê het. 'n
Klein ou dammetjie,  voor ons na die rivier  toe kon gaan, was daar 'n poel,  en ons
kindertjies moes amper die groen skuim daarvan weg hou, en ons sou … water was nie
meer as omtrent ses duim diep nie. En ek het aanhou vir my pa gese, “Ek kan swem.”

So een Sondagmiddag hy het daar uitgestap. En hulle het 'n klein seepboks wat
daar was. En ek het daar in die bosse my klere gestroop, wat daar was om te stroop;
trek net een spyker, julle weet. En hoeveel het al ooit so een gesien? Ek sien. Net 'n
oorpak aan, met geen kruisbande; het net 'n—'n oulap oorkruis, vir 'n band, en dan net
'n spyker. Trek net die spyker en, dis al wat jy hoef te doen, spring net in. En toe klim
ek op hierdie boks en druk my neus toe, julle weet, en soos weerlig daarin, en die
modder het omtrent so hoog gevlieg. My pa sit daar, en het my dopgehou. Ek het gesê,
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“Hoe het ek gedoen?”

Het gesê, “Kom uit daar en gaan kry vir jou 'n bad!” Ek het gedink hoe lank terug
was dit!

5 En, julle weet, tye gaan net verby ons verby, nie waar nie? Ons het net nie tyd nie,
lyk so, nie meer, om dinge te doen nie. En tyd wag vir niemand nie. So ons moet werk
terwyl ons kan, want die uur kom wanneer hierdie geslag sal gaan, en daar sal 'n ander
geslag kom, as daar 'n ander geslag is. Waarlik, ek sê dit met my hele hart, (ek weet nie
wanneer Hy kom nie; nie een van ons weet nie), maar, regtig, ek glo nie daar sal 'n
ander geslag wees nie. Ek glo Christus sal in hierdie geslag kom. Ek weet nie watter tyd
nie, nou, dit mag vanaand wees of dit mag tien jaar van nou af wees, of twintig, maar
ek glo Hy sal in hierdie geslag wees. Ek glo dit. As Hy dit nie doen nie, wil ek lewe net so
asof hy gaan kom, in elk geval, want ek weet dit mag my laaste dag wees, of jou laaste
dag.

6 En  dan,  onthou,  as  ons  gaan  voor  Hy  kom,  sal  ons  op  wees  en  in  Sy
Teenwoordigheid, of, opgestaan het voor die ander verander. “Die basuin van die Here
sal blaas, die dooies in Christus sal eerste opstaan. Dan sal ons wat lewe en oorbly sal
verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, en saam met hulle weggeraap word, die
Here tegemoet in die lug.” Kyk na die orde van die opstanding. Sien, God weet ons
verlang om ons geliefdes te sien. En as ons daar gekom het om Hom eerste te ontmoet,
sal ons begin rondkyk om te sien of moeder of vader en die res van hulle daar is. Maar
kyk hoe, die Heilige Gees in Sy wysheid? Ons ontmoet mekaar eers, en dan wanneer ons
daar kom en sing Amazing Grace, dis wanneer daar 'n tyd gaan wees van aanbidding.
Julle dink ek tree nou snaaks op, kyk na my Daarbo! Dit gaan 'n wonderlike tyd wees vir
my en almal van ons wanneer ons Daar kom.

7 Nou laat ons bietjie lees uit die geseënde ou Bybel hier vanaand. Laat ons blaai na
Romeine, die 4de hoofstuk, en net 'n gedeelte lees uit die Boek van Romeine. Ek wil
twee plekke lees vanaand, uit Génesis en uit die Boek van Romeine. Nou in die Boek van
Romeine, 4de hoofstuk, 17de vers.

(soos geskrywe is: Ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak) voor die
aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die
dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan.

Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke
volgens wat gesê was: So sal jou nageslag wees.

En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent honderd
jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was, en op die
verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie.

En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy
is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee

en was ten volle oortuig dat Hy ook die mag het om te doen wat Hy beloof
het .

Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken.

Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat dit hom toegereken is nie,

maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in
Hom wat Jesus, onse Here, uit die dode opgewek het.

wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van
ons regverdigmaking.

8 O, hoe lief het ek Dit! Dis een van my gunsteling Skriflesings van die Bybel, want
dis so positief wat God was, wat Hy belowe het en gesweer dat Hy sou doen. En nou ek
het hierdie onderwerp gekies omdat ek dink dat op enige byeenkoms, om die geloof te
sien wat ons gesien het wat gisteraand hier beoefen was, dat nie 'n swak persoon onder
ons maar wat genees was nie. Toe die krag van God gekom het en wat Hy gedoen het!
Toe het ek gedink, as ons rondom iets positiefs kon bou, maak 'n—'n prestasie om te
bereik, hoe wonderlik sou dit dan wees wanneer ons daardie groot nag of uur van 'n
klimaks kan tref.

9 En ons moet onthou dat niks sonder geloof gedoen kan word nie, en dit moet eers
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bely word.  Want Hy is  die—Hy is  die  Outeur van geloof,  ons weet  dit,  en niks kan
gedoen word sonder geloof nie. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.

En nou is Hy die Hoëpriester van ons belydenis. Nou die—die King James hier, in
die Boek van Hebreërs, stel dit 'n “bekentenis.” Om te bely en beken is dieselfde ding,
bely en beken. Bely beteken “om dieselfde ding te sê”: “Deur Sy wonde is ek genees,”
sien, “Nou deur Sy Lewe is ek gered.” En nou dan, eerste, ons moet dit bely; en Hy sit
as  'n  Middelaar,  en die  enigste  Middelaar  tussen God en mens,  en Hy sit  daar  om
voorspraak te maak op wat ons bely wat Hy gedoen het. Wat 'n—wat 'n gevestigde,
soliede ding is dit nie!

10 En nou wil ek 'n ander skrif lees, te vinde daar in die Boek van—van Genesis, die
22ste hoofstuk, en laat ons begin lees hier in omtrent die 7de vers.

Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê: My vader! En hy antwoord:
hier is ek, my seun! En hy sê: Hier is die vuur en die hout, maar waar is die
lam vir 'n brandoffer?

En  Abraham antwoord:  God  sal  vir  Homself  die  lam vir  'n  brandoffer
voorsien, my seun. So het hulle twee dan saamgeloop.

Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar
die altaar gebou en die hout reggelê; daarna het hy sy seun Isak gebind en
hom op die altaar bo-op die hout gesit.

Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag.

Maar die Engel van die HERE het na hom van die hemel afgeroep en gesê:
Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!

En Hy sê: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie;
want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie
teruggehou het nie.

En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens 'n ram wat agter in die
bos  met  sy  horings  vasgeraak  het.  En  Abraham het  gegaan en  die  ram
geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer.

En Abraham het dié plek genoem: Die Here sal voorsien! Sodat vandag
nog gesê word: Op die berg van die Here sal dit voorsien word.

11 Hoekom ek die onderwerp daar wil neem, as dit 'n onderwerp genoem sou word,
Jehovah-Jireh, die woord beteken “die Here sal vir Homself 'n offer voorsien.” As Hy nie
een gehad het nie, kan Hy een voorsien. Ek is so dankbaar daarvoor. Nou hierdie groot
onderwerp!  En nou lees  daar,  dat  “Abraham het  nie  getwyfel  aan die  belofte  deur
ongeloof nie; maar was sterk, het God lof gegee.”

Nou, Abraham was die een wat God die verbond en die belofte gemaak het; en
Abraham, nie hy alleen nie,  maar Sy saad na hom, “Abraham en sy Saad.” En nou
onthou dit nou. As ons dood is in Christus, is ons Abraham se Saad as ons wedergebore
is. Nou, laat ons baie versigtig wees omtrent dit soos ons hierdie les bestudeer. En nou
as julle aandagtig sal luister, ek is seker die Heilige Gees sal vir julle openbaar. Julle sal
die hoop snap, en dan sal dit hierdie stad verlig en alles rondom jou, as ons net ons tyd
neem en die idee kry, wat die Heilige gees probeer om vir ons te gee. Nou, Abraham,
geroepe, was die belofte gegee, aan Abraham en sy saad.

12 Nou  daar's  soveel  vandag,  vriende,  wat  Christelikheid  genoem word,  wat  nie
Christelikheid is nie.

Nou, ek haat dit om dit te sê. Maar ek sou liewer hier staan en baie gewild wil wees
onder die mense, en—en almal klop jou op die rug, en alles soos dit. Maar dan moet ek
by die Oordeel daardie groep ontmoet, om rekenskap daarvoor te gee. So ek—ek moet
net eerlik wees.

Nou ons kan kyk na gemeentes, en in die wêreld vandag, oor wat Christelikheid
genoem word, en vind uit dis 'n miljoen myl van Christendom. En dit is voorspel in die
Bybel om so te wees. Nou baie aanvaar Christus op die manier om te sê, “Wel, ek glo
Hom.” Wel, die duiwel glo dieselfde ding. Sien? En baie van hulle probeer dit aanvaar op
emosie,  sê,  “Wel,  ek  het  in  tale  gespreek.  Ek  het  in  die  Gees  gedans.”  Ek  het
toordokters dieselfde ding gesien doen, en duiwel-dansers in Afrika: sekerlik, praat in
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tale, en drink bloed uit 'n menslike kopbeen, en die duiwel aanroep. My moeder is 'n
Indiaan, half - Indiaan, en—en haar mense. Ek het gesien hulle neem 'n potlood en lê dit
so neer, en hou 'n potlood dop hardloop en skryf in onbekende tale, hulle staan daar en
interpreteer dit, en roep die duiwel aan. Sekerlik. Sien, jy kan nie op emosies gaan nie.
Sien, jou lewe wat jy lewe getuig wat jy is. Sien? Maak nie saak watter soort van 'n
sensasie nie, jy kan nie Christendom baseer op enige sensasie nie.
13 Dis 'n lewe! Jesus het gesê, “Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.” Nie deur hulle
belydenis nie, nie deur wat hulle sê nie. En Jesus het ook gesê, “Jy nader My met jou
lippe, maar jou hart is ver van My.” Dis, dis hulle belydenis. Sien, jou lewe sê dit. En as
'n man sê dat hy God glo, en ontken een Woord van hierdie Bybel, of verander Dit op
enige manier, daarom moet dit verkeerd wees.

14 Jy sê, “Dit maak geen verskil aan hierdie klein dingetjies nie.” Dit doen dit beslis.

Een klein woordjie is wat ons in al hierdie probleme geneem het; nie Dit nie geglo
het nie, maar Dit net misplaas het. Eva het net Satan gehad om te mis, gee haar net 'n
rede. Daar by Broer Williams, ek het pas klaar daardeur deurgegaan daar in Santa
Maria. Dis die ding wat ons uit die Tuin van Eden gebring het, en die oorsaak was van
elke  siek  kind.  Toe,  ek  gebid  het  vir  'n  klein  spastiese  baba  wat  daar  lê,  'n  paar
oomblikke gelede, met die inkom. Wat het dit veroorsaak? Want Eva het Dit altyd geglo,
maar sy het net 'n rede geneem, dat dit redelik sou wees dat dit sou reg wees. En dit
het elke dood, elke siekte, elke smart, elke hartseer veroorsaak. En hoe gaan ons weer
terug kom? As dit veroorsaak—as dit sesduisend jaar hierdie veroorsaak het, hoe gaan
ons terug met enigiets minder as elke volmaakte Woord soos Dit geskryf is?

15 Die duiwel het die stryd oor die menslike ras gewen deur met die menslike ras te
redeneer. Net redeneer, “Wel, dit is te verstane dat dit so sou wees? Dit is te verstane.”
As die redenasie teenstrydig is met die Woord, dan is die redenasie verkeerd! Die Woord
is reg, net soos Dit geskryf is! Moenie enige private interpretasie daarby voeg nie. Sê
net Dit soos Dit geskryf is, en glo Dit so. Sien? God het Daarvoor gesorg. Dis net presies
die manier wat Dit veronderstel is om te wees, so laat ons net Dit op daardie manier glo.

Nou, dis die Woord, elke Woord! Elke … Die Heilige Gees in 'n man; elke sin van die
Bybel, die Heilige Gees wat in jou is, sal beklemtoon met “amen,” want die Heilige Gees
het die Bybel geskryf. En as Hy in jou is, hoe kan Hy sê, “Wel, Dit was vir 'n ander eeu,
Dit was vir hierdie, of Dit was vir daardie”? Hoe kan Hy dit sê en die Heilige Gees in jou
wees? Kan dit nie doen nie. Hy moet sê “amen” Daarop!

16 Nou, soos ek die dag gesê het, die eerste ding wat God Sy mense gegee het, om
hulle te versterk, was die Woord. En Hy het nooit verander nie. Hy kan nie verander nie.
Nou, geloofsbelydenisse sal nie werk nie, denominasies sal nie werk nie, geleerdheid sal
nie werk nie, nie een van hierdie dinge nie, elkeen van hulle het totaal misluk en sal
faal. Daar's net een Ding wat gewerk het, dit is die Woord.

En die enigste manier wat ons deur die Woord kan kom, is deur die bloed. Enigste
plek waar enigiemand ooit God aanbid het, moes onder die bloed kom. Daar's glad geen
ander voorbereiding nie. Jy kan nie kom onder die naam van Metodis, jy kan nie kom
onder die naam van Pinkster, jy kan nie kom onder die naam van Katoliek nie. Daar is
dosyne Katolieke kerke, verskillend, verskil van mekaar, en die Ortodokse, Griekse, en
Rooms, en hulle is so opgebreek so erg soos die Protestante. Die Protestante, Metodis,
Baptis, Presbiteriaan, Lutheraan, Katoliek, o, elke, hulle is almal verskillende soorte. En
daar is hulle, sien. Maar daar's een rede vir gemeenskap, dis onder die Bloed! En die
Bloed is die Lewe, en dit sal altyd saamstem met die Woord, altyd met die Woord.

17 Nou, ons weet die lewe is in die manlike geslag, dis in die bloed, die hemoglobien.
Daar deur kan die hen 'n eier lê, maar as sy nie by die mannetjie voël was nie, sal dit
nooit uitbroei nie. Sekerlik, dis nie vrugbaar nie. Dis die manier wat ek gedoen het, baie
kras stellings, sê 'n wyfie voël kan 'n nes vol eiers lê, en sy kan so lojaal wees teenoor
hulle as wat sy wil wees, sy kan hulle koester, en met haar vlerke, en hulle elke paar
minute draai dat hulle sekerlik gaan uitbroei. En—en sy sal so honger raak, en vas,
terwyl sy op die nes is, om getrou te wees aan die eiers, totdat sy so swak word en nie
van die nes kan opvlieg nie. As sy nie by die mannetjie voël was nie, en daardie eiers is
vrugbaar,  hulle sal  reg in die nes lê en verrot as sy nie met die maat was nie.  Dis
presies.

En dis omtrent hoe ons kerke geword het, net 'n klomp geneem onder koue formele
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belydenis, een of ander mistieke dans of een of ander sensasie. En wat doen hulle? Glo
nie die Woord nie, totdat ons net 'n nes vol vrot eiers het. Dis tyd om die nes skoon te
maak en weer oor begin. Totdat hulle in kontak kom met die Manlike, Christus Jesus, en
wedergebore word van die Woord. Dan moet hulle uitbroei, want dis die Lewe.

18 'n Tyd gelede het ek middag ete geëet saam met 'n—'n ou Metodiste prediker, toe
hoor ek die Landboukundiges van—van Louisville, die 4-H Klub het gepraat, dat “Hulle 'n
masjien het wat 'n mieliepit kan uitbring wat net soos die een lyk wat in die veld groei.”
Het gesê, “Dit sou dieselfde soort graanvlokkies maak, dieselfde soort mieliebrood, dit
was dieselfde mielies. Sny dit so, sit dit onder die lig, neem dit na die laboratorium; sy
hart is op die regte plek, en alles, en dieselfde hoeveelheid vogtigheid, kalsium, kalium,
wat ook al in die mielie is net presies.” Het gesê: “As jy ooit 'n handvol geneem het uit
die sak wat in die veld gegroei het, en die sak wat die masjien maak, of gemaak het, en
meng dit saam, kan jy nie die verskil met jou natuurlike oog sien nie, of dit uitmekaar
sny, of enige wetenskaplike kan ooit die verskil vind nie. Die enigste manier wat jy die
verskil kan sien was begrawe hulle.” Dit wys dit.

19 'n Man mag lyk soos 'n Christen, hy kan optree soos 'n Christen, hy mag 'n Christen
naboots.  Maar tensy hy nie die kiem van die lewe daarin het  nie,  kan hy nie weer
opstaan nie, moet daardie Lewenskiem daarin hê, die Ewige lewe.

En enige persoon wat Grieks studeer het, weet dat daardie “Ewige” kom van die
woord Zoe, wat beteken “God se Eie Lewe,” dit word 'n deel van Hom; soos jy 'n deel is
van jou vader. Jy word 'n deel van God. En God se Eie Lewe is verdeel en in jou gesit,
en Dit kan nie sterf nie, want Dit is Ewig. Enigiets wat begin, eindig; maar Hy het nooit
begin nie, so Hy kan nie eindig nie. Hy's Ewig, en jy is Ewig met hom. Kan net so min
sterf as wat Hy kan sterf, want jy word 'n deel van Hom. Jy's uit Hom gebore. Amen.
Hou net aan daaroor praat, en ek sal nooit by hierdie les uitkom nie.

O, ek's so bly om 'n Christen te wees! Ek—ek—ek—ek sou nie plekke verruil met
niemand in die wereld nie,presidente,konings. As hulle my die hele wêreld sou gee, gesê
ek kan 'n miljoen jaar leef, na dit sou ek sterf, na die miljoen jaar. Maar nou, 'n miljoen
jaar, wel, dit sal niks wees nie, ons hou net aan leef, geen dood nie. So dis wonderlik om
'n Christen te wees!

20 Het gepraat van Abraham! Laat ons teruggaan. Nou ons is Abraham se saad as ons
in Christus is. En dan as jy Abraham se saad is, het jy dieselfde geloof wat Abraham
gehad het, want dit was sy geloof waarvan ons praat. Veral nou in die kerk, dis die
koninklike Saad van Abraham. Daar was twee sade van Abraham. Een van hulle was die
natuurlike,  Isak; die ander Een was Christus,  die belofte.  So deur Isak,  Israel  was
geseën; deur Christus, word hy die vader van nasies. Sien? So die koninklike Saad,
hoeveel groter sou dit nie wees as die natuurlike saad van Abraham nie. So as jy in
Christus is, het jy 'n super Saad, 'n super meer as wat Abraham was, omdat jy deur die
koninklike Saad, van Christus kom. As jy dood is in Christus, dan is julle Abraham se
kinders, en jy het Abraham se Saad en Abraham se geloof. En Abraham se geloof was in
God se Woord ongeag van wat plaasgevind het. Hy het daardie dinge wat nie was nie
asof hulle was, want God het so gesê. Wat 'n belofte!

21 Nou laat ons 'n bietjie teruggaan en ons gedagtes baseer. Laat ons teruggaan na,
voor ons uitkom by Jehovah-Jireh, na Abraham. Laat ons teruggaan, gaan 'n bietjie
terug in die Skrif. Laat ons teruggaan na die 12de hoofstuk. Ons lees hier in die 22ste
hoofstuk. Laat ons teruggaan na die 12de hoofstuk, die verbond aan Abraham gemaak.
Nou, die verbond, daar was drie ... twee verbonde.

Nou, God word vervolmaak in drieë. Ons weet die getalle van God. Volmaaktheid,
in  drie;  aanbidding,  in  sewe;  en  twaalfs;  en  veertig,  is  versoeking;  vyftig,  is  die
Jubileum; ensovoorts, God in Sy—in Sy numeriese. Nou, God word vervolmaak in drie;
soos Vader, Seun, Heilige Gees; regverdigmaking, heiligmaking, doping van die Heilige
Gees; ensovoorts.

22 Nou, daar was twee verbonde. Een van hulle was die Adam verbond. God het 'n
verbond met die mens gemaak, “As julle wil sal Ek.” En hy het dit gebreek. Toe het God
'n verbond gemaak met Noag; dit was die Noag verbond, en dit was gebreek.

Nou Hy maak die Abrahamiese verbond. En die Abrahamiese verbond, volgens
Génesis die 12de hoofstuk, is gegee onvoorwaardelik. Daarom is dit Ewig, want dis
onvoorwaardelik. Nie: “As julle sal, sal Ek.” Hy het gesê: “Ek het! Ek het dit alreeds
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gedoen.” Nie “Ek sal dit doen nie.” “Ek het dit gedoen!” Dis, o, daardie, dit versterk
geloof. Sien, nie … God is vasbeslote om die mens te red. Hy maak 'n verbond, “As julle
sal, sal Ek,” hy sal dit breek. Nog een: “Jy sal, Ek sal,” hy het dit gebreek. Die mens hou
nie  sy  verbond  nie,  so  God  red  die  mens  deur  Sy  genade,  onder  'n  verbond  wat
onvoorwaardelik is, onvoorwaardelike verbond. O, goeiste! Geen einde nie, dit was alles
daarvan;  drie,  volmaak.  Noag,  Abraham,  en  ek  bedoel  …  Nee.  Adam,  Noag,  en
Abraham. Nou, dis die rede waarom ons Abraham se kinders is, daardie verbond kan nie
eindig nie, nooit eindig nie, want dit is onvoorwaardelik. Dit is nie … Dit is nie omdat jy
iets doen nie; dis omdat God iets gedoen het! Nie omdat jy God gekies het nie; God het
jou gekies! Glo julle dit? [Gemeente sê: “Amen!” — Red.]

23 Mense sê: “O, Broer Branham, ek het God gesoek en het God gesoek!” En jy het
nie! Ek haat om dit vir jou te sê nie, maar jy het nie. God het jou gesoek. Dit was God
wat jou gesoek het.

Jesus het gesê, “Julle het My nie gekies nie; ek het julle gekies. Geen mens kan na
My toe kom tensy My Vader hom trek nie, en almal wat die Vader My gegee het sal na
My toe kom.” Nou, sien, dit was nie. Geen mens kan roem in enigiets nie. Dis God! O,
hoe wonderlik om te sien die—die ware genade van God, hoe dit!

En  hoe  mense  die  Boodskap  van  genade  geneem  het  en  'n  skande  Daarvan
gemaak! Soos my dierbare kerk en julle dierbare Baptiste mense, wanneer jy genade
soos daardie opmors, het julle dit regtig in 'n gemors.

24 Iemand het vir my gesê, nie lank gelede nie, gesê: “Broer Branham, nou weet jy jy
was 'n goeie Baptis.”

Ek het gesê, “Ek voel steeds so, maar ek het pas 'n bietjie hoër geklim.”

Hy het gesê, “Wel, nou kyk,” gesê: “Abraham het God geglo, en dit is hom tot
geregtigheid gereken. Hoeveel te meer kon Abraham doen buiten glo?” En hy het gesê,
“Wanneer ons God glo, ontvang ons die Heilige Gees.”

Ek het gesê, “Hoe verskillend van Paulus! Paulus het gesê, in Handelinge 19, 'Het
julle die Heilige Gees ontvang sedert julle geglo het?' Nie wanneer jy glo nie; 'sedert' jy
geglo het!”

Hy het gesê, “Wel, Abraham het God geglo, dis al wat hy kon doen.”

Ek het gesê, “Waar. Maar toe het God hom die orde van besnydenis gegee, as 'n
bevestiging dat Hy sy geloof ontvang het.”

25 En as Hy jou nog nooit besny het deur die Heilige Gees nie, het Hy nog nie jou
geloof ontvang nie. Dis reg. Dit is die besnydenis van die hart en gees. God gee die
Heilige Gees as 'n bevestigig dat Hy jou geloof ontvang het. Nou, as jy ophou glo, en
rond skarrel; en net God glo, sal God daardie hart besny. En dit sny alle ongeloof af,
besny die wêreld en alle ongeloof weg van jou; en dan staan jy, die Woord alleen. Jesus
het gesê, “As julle in My bly, en My Woord in julle; vra dan wat julle wil, dit sal vir julle
gegee word.”

26 Dis  wat  die  probleem  is  met  die  kerk  vandag.  Dis  onder  emosie,  dis  onder
geleerdheid, dis onder leërstelling. Geen wonder nie, dis versmoor! Sien? So ons het 'n
besnydenis nodig, om die hele ding weg te sny. Kom terug na God en Sy Woord, en glo
Dit soos Dit daar geskryf is, moenie oor Dit argumenteer nie. Bly net Daarby. God het 'n
belofte gemaak, God hou Sy belofte. Hy kan niks anders doen nie maar net Sy belofte
hou, en God bly.
27 Nou hierdie onvoorwaardelike verbond. Nie “as jy sal, ek sal, maar ek sal later
aan,” of iets soos dit; “Ek het alreeds die land vir jou gegee, en jou Saad na jou!” Amen.
Sien, dit alreeds gedoen! Dis 'n voltooide werk.

U het gesê, “Aan Abraham het Hy dit gedoen.” Ja, nie net Abraham nie, maar sy
Saad na hom.

En as ons Abraham se Saad is, is dit 'n voltooide produk. “Die wat Hy vooraf geken
het, het Hy geroep; diegene wat Hy geroep het, het Hy geregverdig; diegene wat Hy
geregverdig het,  het  Hy alreeds verheerlik.”  Waarvoor is  jy bang? Dis reg.  “En die
antichris, in die laaste dae,” volgens Openbaring, “het almal mislei wat op die aangesig
van die aarde gewoon het, wie se name nie geskryf was in die Lam se Boek van die
Lewe nie” (sedert die laaste herlewing? Nee) “voor die grondlegging van die wêreld.” Dis
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wanneer jou naam geplaas was in die Lam se Boek van die Lewe, toe die Lam geslag
was. God het die Woord gespreek; Dit was in Sy denke, in Sy gedagtes, Hy die Woord
gespreek  en  alles  het  gebeur  net  in  daardie  tyd.  Hierdie  is  net  God  se  Saad  wat
materialiseer, dis al, Sy Woorde wat neerdaal. Nou, wanneer die Lig van God oor dit
flits, gou het daardie Saad Dit herken, want Dit is gebore van God. Dis Abraham se
Saad, voortbestem deur God. Dis waarom die Lig flits, om die Saad te gryp. As dit …
28 Ons het 'n herlewing gehad. Joël  het  gesê.  Ons stry soveel  van laat  reën,  het
bewegings genoem “laat reën,” laat reën, vroeë reën, inter reën, buitenste reën. Ek het
die ander dag gelees. Weet julle wat vroeë reën beteken in die Hebreeuse woord? Ek
kan nie dit nou onthou nie; ek het dit nooit neergeskryf nie, dit het my ontgaan. Maar
vroeë reën, die eerste reën, beteken “'n reën van lering.” Die tweede reën is die Gees
wat kom op wat geleer is, en lewer die oes. Hoekom is dit dat ons so 'n herlewing gehad
het? Pinkster, Baptis, al die ander bome het gebot, soos Jesus gesê het hulle sou wees.
En wat het ons uitgebroei? Die Baptiste het gesê hulle “het 'n miljoen bygekry in ' 44.”
Kyk  na  die  Katoliek,  hoe  het  hulle  vermeerder.  Kyk  na  alle  denominasies.  Kyk  na
Pinkster.  Wat  het  ons  gedoen?  Ons  het  denominasionale  sade  gesaai,  ons  het
denominasionale oes gemaai. Wel, die kerk behoort juis nou aan die brand te wees vir
God, as daar 'n Woord saad vroeer gesaai was, en daar sou tekens wees, wonders,
wonderwerke,  en daardie kerk sou bymekaar wees,  een van hart,  eenstemmig,  en
marsjeer na Sion, vir die Wegraping. Dis reg. Wat het ons gedoen? Ons het intellektuele
toesprake gehad in plaas van die Woord. Ons het redenasies teen die Woord gehad, en
alles anders.

29 Ons moet terugkom na die Woord. Het … Ons sal dit doen! God het gesê, “Ek sal
herstel, sê die Here, al die jare wat die voetgangers en afknypers eet.” Dit gaan blom in
die aandtyd. Daar sal een te voorskyn kom met 'n Boodskap, hy sal die harte, of die
geloof van die kinders terugdraai na die Geloof van die vaders. Hy het dit belowe in
Maleági 4, dat Hy dit sou doen, bring hulle weer terug.

Nou, dit is nie Elía waarvan gepraat is in die Bybel nie; Jesus het gesê in Matthéus
11, “As julle dit kan ontvang, Johannes daar was die Elia wat moes kom, van,” Maleági
3. “Kyk, Ek stuur My boodskapper voor My aangesig,” Maleági 3, vind jy dit.

30 Maar onthou, die Maleági 4, die Boodskap kom, “Die vreeslike Dag van die Here sal
kom en die hele aarde sal verbrand, en die regverdiges sal uitstap op die as van die
bose.” Dit het nooit na Johannes gebeur nie. Nee, as dit dit was, dan het die Skrif Sy
mening verloor, Dit het iets gesê wat nie so was nie. Ons het tweeduisend jaar van toe
af, die wêreld het sedert dit  nie gebrand nie, glad nie. Ook het die regverdiges nie
uitgeloop op die—die as van die bose nie. Maar ons wag nog steeds vir daardie iets wat
die Geloof sal neem, en die geloof sal herstel van die kinders terug na die oorspronklike
pinkster Boom wat die voetganger opgevreet het, die Roomse voetganger, kaalvreter. Al
hulle denominasies en geloofsbelydenisse het Dit opgevreet. God het gesê, “Ek sal Dit
weer herstel, in die laaste dae.” En Dit sal herstel word! God sal sy Heilige Gees stuur op
so 'n manier, op die Woord wat geplant is, wat sal herstel. Die Woord van God is 'n Saad
wat 'n saaier uitgegaan het om te saai.

31 Nou, die verbond was onvoorwaardelik gegee! Nou, Israel, die natuurlike saad het
dit geruil, en dit verloor in Ezodus 19, toe hulle daardie onbesonne ding gedoen het om
genade te verwerp, en die wet te aanvaar in sy plek. Wat 'n onbesonne fout het Israel
daar gemaak!

Kyk!  God,  nadat  Hy  die  verbond gemaak het  met  Abraham,  het  genade hulle
alreeds 'n profeet verlosser voorsien onder in Egipte, om die woord van Abraham uit te
voer. Onthou Moses, onder die bos, God het gesê, “Ek het die krete van My volk gehoor,
en Ek onthou My belofte.” Voor daar enige wet was, is genade voorsien. Genade het 'n
offerhande voorsien vir hulle skuld, 'n lam. Genade het 'n verbond voorsien, besnydenis,
was alreeds voorsien, voor die wet. Genade het 'n Vuurkolom voorsien om hulle te lei, 'n
profeet te volg,'n sekuriteit dat die profeet hulle die Waarheid vertel het, dit was die
Woord waarvan hy gepraat het. Hulle het geweet dat God dit belowe het, en hier was
die Vuurkolom om dit te bevestig. Wat 'n dubbele sekuriteit! Amen. Genade het dit
gedoen!

Maar  hulle  wou  iets  hê  wat  hulle  vir  hulleself  kon  doen,  het  hulle  eie
geloofsbelydenisse en denominasies, en wat nog, maak Fariseërs, Sadduseërs, en iets
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wat hulle hulleself kon doen.

Die mens probeer altyd om homself red. Jy kan dit nie doen nie! God het dit alreeds
gedoen. Jy moet net dit aanvaar en dit glo.

32 Vuurkolom om hulle te lei en raadgewer te wees, om hulle in 'n Weg te lei. 'n Krag,
genade het 'n Krag voorsien om die vyand te veroordeel en om hulle vry te maak. Die
Krag was alreeds gegee. Hulle die Skelfsee oorgesteek. Hulle het Farao verslaan. Hulle
het al hierdie dinge gedoen deur genade. En toe het hulle genade vir 'n wet verruil,
maar dit het niks te doen gehad met die koninklike Saad van Abraham nie.

Die koninklike Saad het probeer om dieselfde ding te doen, terug gegaan onder een
of ander soort van 'n geloofsbelydenis in plaas van om genade en die Woord te neem,
en Dit te glo. Het terug gegaan. Maar daar sal 'n koninklike Saad voortkom; ons sal dit
later kry, bietjie verder aan.

33 Laat ons nou teruggaan na Génesis 12. God het Abraham geroep deur genade. Nie
omdat hy 'n ander persoon was nie; hy was net Abraham, net 'n gewone man. Nie
omdat hy 'n priester was of 'n hooggeplaaste nie; hy was net 'n boer. Hy het van uit die
stad van—van die Babilon Toring, met sy vader, en hulle het na Chaldeërs gegaan, Ur
van Chaldeërs. En, daar, was 'n boer, miskien in die dag geboer om kos te voorsien. Hy
het met sy halfsuster, Sara getrou. En hulle het geen kinders gehad nie, en Abraham
was vyf-en-sewentig jaar oud toe God hom geroep het, en Sara was vyf-en-sestig jaar
oud.

En God het vir Abraham gesê toe Hy hom geroep het, Hy het gesê, “Ek gaan jou 'n
vader van nasies maak,” en gaan hom 'n baba gee by Sara. Nou, hy was steriel. En sy
was, wel, vyf-en-sestig, sy was tien of vyftien jaar verby menopouse. Hy het met haar
saamgelewe vandat sy omtrent sestien of agtien jaar oud was, sy halfsuster. En, hulle,
hy was 'n man vir haar al hierdie jare totdat hy vyf-en-sewentig was, en sy was vyf-
sestig, en toe daal God neer en sê, “Ek gaan jou 'n baba gee deur haar.” En hy het nie
getwyfel aan die belofte van God nie, maar het dit geglo!

34 Kan julle julle voorstel 'n ou man, vyf-en-sewentig jaar oud, en 'n vrou, vyf-en-
sestig, gaan af, bewe, na die dokter, en sê, “Dokter, ek wil hê jy moet die hospitaal nou
gereed kry. Ons mag jou enige tyd roep in die nag, want, jy weet, ons gaan 'n baba
kry”?

Die dokter sou sê, “Ja, ja, meneer, jy's … Uh, uh, uh!” Sodra hulle die telefoon
gebruik, sê, “Beter agter hom aangaan, daar is iets verkeerd.”

En almal  wat  God op Sy belofte  neem is  “kranksinnig”  geag,  deur  die  wêreld.
Paulus het gesê, “In die weg wat 'kettery,' genoem word, dis hoe ek die God van ons
vaders aanbid.” Kettery is “mal,” weet ons. Dis dwaasheid vir die vleeslike verstand.
Geloof is malligheid vir almal behalwe God en die een wat die geloof het. Dis reg.

35 Maar God het Abraham belowe, en Abraham het dit geglo. Hy het nooit gesê, “God,
hoe sal dit wees?” Hy het gesê, “Goed, God, ek glo dit.” En ek kan hom sien huis toe
gaan, sê, “Sara, laat ons afgaan en vir ons 'n paar meter voël-ogie materiaal kry, en kry
vir ons spelde, en kry vir ons 'n paar sokkies. Ons gaan 'n baba hê.” O, goeiste!

Eerste dertig dae het verbygegaan, of agt-en-twintig dae. “Hoe voel jy, skat?”

“Niks anders nie.”

“Geseënd is God, ons gaan dit hê, in elk geval!”

“Hoe weet jy?”

“God het so gesê!”

Party van ons kan daar voor gebid word een aand, en sit in die diens waar die
Heilige Gees val; en die volgende oggend, as ons nie ferm is nie, standvastig, “Ek—ek is
nog 'n bietjie naar op my maag. Ek kan nie my hande meer beweeg nie.” Jy, Abraham
se Saad, steier nie deur ongeloof aan die belofte van God nie?

36 Iets wat gebeur in die kerk, die duiwel kom tussen 'n—'n groep goeie mense in en
begin daardie gemeente aanval, die eerste ding wat jy hoor, sommige sê,“Huh, ek gaan
weg van hierdie ou Ding, daar is niks aan Dit in die eerste plek nie.” Abraham se Saad?
Goeiste, goeiste! Eerste klein foutjie wat die duiwel jou kan wys, dan is jy, jy's klaar met
Dit. Dit het getoon jy het Dit in die eerste plek nie geglo nie.
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Jesus het gesê, “Die Koninkryk is soos 'n man wat 'n net geneem het, en see toe
gegaan en die net in die see gegooi. Toe hy ingekom het, het hy alles gehad.” Dis reg.

Dis  wat  die—dis  wat  'n  herlewing  vang.  Wat  is  in  die  net?  Jy  het  paddas,
spinnekoppe, skilpaaie,  krewe, slange, en vis gehad. Dit  is  nie baie lank totdat die
skilpad sê, “Wel, dit is geen plek vir my nie,” hy gaan reguit terug na die modder toe.
Die ou water spinnekop het rondgekyk, en sê, “Uh! Ek kan nie 'n kaart speletjie hier
speel nie,” So af in die modder gaan sy weer, soos 'n vark na sy rolplek en 'n hond na sy
braaksel. Dis reg. En dan Abraham se Saad? O, goeiste! So 'n skande!

Abraham se Saad glo God se Woord!

37 Sit daar agter en sê, “Ja, seën God, ek's Pinkster!” En iemand preek iets uit die
Woord, daar is Dit duidelik geskryf. “Halleluja, ek glo Dit nie. Nee, meneer.” Abraham se
Saad? Huh!

Nou, as dit een of ander onsin is natuurlik, julle moet dit nie glo nie. Maar as Dit die
Woord is, Dis die Waarheid! Dis reg. Abraham se Saad hou vas aan daardie Woord en
niks anders nie.

38 Nog 'n maand het verbygegaan. “Sara, skat, hoe voel jy nou? Jy weet, nog agt-en-
twintig dae het verbygegaan, hoe voel jy?”

“Niks anders nie, liefling.”

“Glorie aan God! Dis twee maande 'n groter wonderwerk as wat dit was toe dit
verlede maand gebeur het.”

'n Jaar het verbygegaan. “Sal ek hierdie klein skoentjies bêre?”

“Nee, meneer, jy hou hulle daar. Ons gaan daardie baba hê!”

“Hoe weet jy jy gaan dit hê?”

“God het so gesê! Dit handel dit af.”

Nadat vyf-en-twintig jaar verbygegaan het. “Hoe voel jy, Sara?”

“Niks anders nie.”

“Glorie aan God! Dis vyf-en-twintig jaar meer van 'n wonderwerk nou!” Hy het nie
getwyfel aan die belofte van God deur ongeloof nie, maar was sterk, hou aan die Woord
van God; en noem daardie dinge wat nie is nie, asof hulle was. Waarom? God het so
gesê! O, goeiste!

39 Abraham se Saad vandag, wel, wat ons noem Abraham se Saad, is swakker as 'n
sop wat gemaak is van 'n skaduwee van 'n hoender wat van honger dood is. Ja, meneer.

God wil ruwe Christene hê wat God se Woord neem, lewe of sterwe. Dis dieselfde
ding. Amen. “God het so gesê!” Dis Abraham se Saad, gebore uit die Gees en die Woord
van God. Dis wat staan.

“Hemele en aarde sal verbygaan, maar My Woord sal nooit verbygaan nie.” Dis dit.
Wat God belowe het, God is in staat om te doen. God faal nie. Hy kan nie faal nie.
Daar's een ding wat God nie kan doen nie, en dit is faal. Hy kan nie faal nie, dis die
enigste ding wat Hy nie kan doen nie. Maar Hy kan nie faal nie. Wanneer God dit belowe
het, dis die Waarheid. Dis vir ewig daar. Dis heeltemal vir altyd afgehandel. Wanneer
God 'n Woord spreek, dis alreeds afgehandel.
40 Hierdie wêreld is gemaak deur net 'n Woord van God. Hy het net gesê. “Laat daar
wees,” en daar was. Amen. Die einste grond waarop jy sit vanaand, die einste hout wat
jy op sit, is niks behalwe die Woord van God gemanifesteer. Halleluja!

Ek voel godsdienstig wanneer ek dink oor Abraham, in die wete dat ons sy Saad
kan wees, die Saad van Abraham met al hierdie beloftes. Nie net om dit seker te maak
nie, God het Sy hand opgehou, by Homself gesweer, dat Hy dit sou doen. Die eed is,
altyd, die verbond word bevestig deur 'n eed, en God het by Homself gesweer, want
daar's geen hoër om by te sweer nie. Hy het by Hom self gesweer, dat Hy dit sou doen.

Nou wat die wêreld, hoe, wat—wat is die probleem met ons? So 'n belofte soos
daardie!  'n  Geloof  gebou rondom iets  soos daardie,  'n  geloof  gebou! 'n  Woord wat
hierdie dinge belowe het in die laaste dae, en hier sien ons hulle gebeur reg voor ons, en
steeds dwaal ons rond. Abraham se Saad? O, goeiste! Ek wil daaraan vashou, “Abraham
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se Saad.”

41 Génesis 12, wat God vereis het van Abraham was 'n volkome skeiding.

Nou, vandag, wil  hulle mengers hê. “O, wanneer ons 'n pastoor kies,  moet hy
krulhare hê, en reg uit Hollywood, julle weet, en kan ”a-men“ so mooi sê, en dra die
modernste klere, en bestuur 'n super-duper Cadillac, en—ensovoorts, hy is baie sosiaal.
Hy doen dit. En hy sal 'n klein drankie eenmaal saam met ons drink, om sosiaal te wees.
Hy kom na die ou dames se kaartpartytjie, en hulle stik en doen naaldwerk, en doen
naaldwerk en stik, en praat van Mejuffrou So-en-so, ensovoorts, julle weet, en alles
soos dit. En hulle moet daardie soort van 'n—'n menger wees.”

42 God het gesê, “Sonder vir My Paulus en Barnabas af!” Amen. Skeiding! “Kom uit
onder hulle en wees nie deelgenote van hulle onrein dinge nie!” God wil skeiding, totale
uitwissing van sonde hê. Skei! Dis wat die probleem vandag is, rede waarom ons nie
Abraham  se  Saad  kan  wees  nie,  ons  kan  nie  onsself  afsonder  van  doktrines  en
belydenisse, ensovoorts, so genaamde Christendom, vir die lewende Woord nie. Sonder
jouself af van jou ongeloof, en glo God se Woord. God sal Dit vir jou laat manifesteer.
Reg.

Génesis 12, God het gesê, “Sonder jouself af van al jou familie en van alles rondom
jou.” O, goeiste, ons kan nie onsself afsonder van kaartspeletjies nie! Huh!

43 Ek het vandag in 'n restaurant ingegaan, toe 'n broer daar ingekom het. Ek het
gesien toe 'n stokkiesdraaier tiener daar inkom. En ek en my vrou het probeer eet, en
ek  het  gedink,  “Prys  God!  Laat  ons  opskud,  skat,  voor  iemand  inkom.”  En  'n
stokkiesdraaier tiener wat daar inkom en rond staan. Ek sou bang wees om daardie seun
in die donker te ontmoet. En hy het 'n—'n masjien naald daar in gesit en, of 'n opname,
en begin daardie ou booglie-wooglie goed speel, en—en daar gestaan, gaan aan soos
dit, julle weet, slaan homself soos dit. Ek het gesê, “liefdeswil, genade!”

Meda het gesê, “Moenie—moenie soontoe gaan om daardie rekening te betaal nie.
Wag jy net hier, laat ek saam met jou gaan.” Sy was bang.

44 Enigiemand in daardie, sulke dinge soos ons vandag het, 'n Christenvolk, o, wat 'n
ding! Skeiding! Negentig persent van daardie sing in kore, die Elvis Presley, en 'n Pat
Boone, en dit alles, en 'n Peabody Ernie, wat hulle hom ook al noem. Wel, dis erger as
Judas Iskáriot! Judas Iskariot verkoop, en het dertig silwerstukke gekry; Elvis oortref
hom, hy het 'n vloot Cadillacs gekry en populariteit. En omdat die kindertjies al hierdie
dinge sien wat aangaan, sê: “Hy is baie godsdienstig.” Dis die duiwel! Absoluut! God
kannie sulke goed verdra nie. Dis misleidend hier in die laaste dae.

Kom terug na die Woord, “Sonder jouself af van al die goddelose dinge, en raak
hulle ding nie aan nie. Ek sal julle ontvang.”

45 Die  Evangelie,  ons  behoort  Dit  kaal  hande  te  hanteer.  Nie  met  een  of  ander
godsdienstige handskoene aan nie, klop iemand op die skouer, dit veroorsaak weer 'n
nes vol van vrot eiers, stel iemand aan as wyksman, of ouderling, 'n biskop, of iets
anders.  Wat  doen  die  …  Hoe  kan  jy  geloof  hê  wanneer  jy  respek,  eer  verkry  van
mekaar? Ons kyk na God, en Hom alleen! Eer kom van God. Hy's die Een. Ons eer Hom
deur sy Woord soos 'n fakkel voor ons te hou, en te loop soos 'n man of vrou voor God.
Sekerlik. Volkome skeiding!

Génesis 13, Lot het agteruit gegaan. Onthou. Hulle het 'n klein …

Nadat  hulle  hulleself  afgesonder  het,  en  die  rivier  oorgesteek  en  in  die  land
ingegaan het, het God gesê, “Abraham, Ek sal dit alles nou vir jou gee, maar jy het My
nie ten volle gehoorsaam nie.”

46 En die eerste ding waarvan jy weet, daar kom 'n bietjie stryery onder die herders,
en  die  bees  wagters,  en  Genesis  13  (wat  gebeur?  die  veewagters  van  Lot,  en  die
veewagters van—van Abraham. Hou Abraham dop, die broederlike optrede, hy het gesê,
“Laat daar geen argumente tussen ons wees nie. Ons is broers.” Lot verteenwoordig die
louwarm kerk. En hy het gesê, “Kyk buite, neem jou keuse. Wat jy ook al wil hê, gaan
voort en neem dit. Jy gaan oos, ek sal wes gaan, sovoorts. Of, gaan jy wes, ek sal oos
gaan. As jy noord gaan, sal ek suid gaan, ensovoorts. Jy neem jou keuse.” En Lot het
alreeds daar in Egipte sy oog op 'n bietjie gewildheid gehad, het 'n bietjie geld in sy sak
gedra.
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47 Dis  waar  die  kerk  sy  fout  gemaak  het.  Ek  sê  dit  met  eerbied,  broers.  Die
Pinksterkerk sou beter daaraan toe wees met 'n tamboeryn, daarbuite op die hoek, met
die outydse mans en vroue, met die doop van die Heilige Gees, as wat hulle sou in
hierdie yslike groot altare en lykshuise vandag lewe onder al hierdie bog en goed. Dis
reg. Hulle wil optree soos die res van hulle. Dis waar ons dit gekry het. Waarom het jy
nie gebly soos jy was nie, die manier soos God met jou begin het nie? Die einste ding
wat jy oor gestry het, en julle het omgedraai en dieselfde ding gedoen.

Dis wat Lot gedoen het, daar na Egipte toe gegaan en, die eerste ding wat jy weet,
hy het sy oë op Egipte gehad. En toe kyk hy oorkant en hy sien Sodom, weelde, vat dit
gemaklik. En hy het ooswaarts teenoor … Onthou, het na die ooste gegaan in plaas van
om wes te gaan saam met Abraham. Hy het na die ooste gegaan want dit was die weg
van weelderigheid. Hy het voortgegaan na die ooste.

48 Dis hoe die kerk dit vandag gedoen het, sien, hulle het agteruit gegaan. Soos ek
gisteraand gesê het, die son kom op in die Ooste en gaan weswaarts. En die Seun van
God het die Ooste eerste besoek, en het weswaarts gegaan. Hulle het dit verdof, deur
twee duisende jare. “Maar daar sal Lig wees in die aandtyd,” het hierdie profeet gesê. In
plaas van die Seun te volg, gaan hulle terug na waar die Seun was. Vandag praat jy dalk
iets oor Goddelike genesing, oor profesie, oor die nege geestelike gawes, of iets; “Laat
ons terug gaan en sien wat Moody gesê het, wat Sankey gesê het, wat Knox gesê het,
wat Calvyn gesê het.” Hulle het gelewe in die dag toe die Seun daar geskyn het; ons
gaan voort met volmaaktheid!

49 'n Franse wetenskaplike het gesê, omtrent driehonderd jaar gelede, het dit bewys
deur 'n bal oor die aardbol te laat rol, en gesê, “As enigiemand ooit die verskriklike
spoed van dertig myl per uur gaan behaal,  sou swaartekrag hulle van die aarde af
neem.” Dis wetenskaplik bewys. Dink julle wetenskap verwys ooit daarna? Nee, meneer!
Hulle het nou al twee duisend myl per uur bereik, probeer om hulle nog verder te laat
gaan. Hulle kyk nie terug daarna nie.

Maar predikers, “Ons wil terug kyk en sien wat Moody gesê het, wat Sankey gesê
het.”  Dis  waar  die  Seun was.  Hier's  waar  Dit  vandag is!  Dis  op  die  Weskus,  in  die
aandtyd, halleluja, gee Aandligte! Nie terug na Luther se regverdigmaking of Wesley se
heiligmaking;  maar  ons  is  by  die  laaste  dag,  amen,  wanneer  die  Aandligte  skyn,
wanneer ons in die laaste tyd is. Volg die Seun.

Maar Lot het teruggegaan want dit was maklik, weelderigheid. Kyk na Mev. Lot toe
sy terug gegaan het. Wel, sy moes die koningin word van die verenigings van die stad.
Lot het die burgemeester geword. O, broer, hulle het dit gemaak, wel, ek bedoel om te
sê!

Dis hoe die mense Mev. Lot vandag beskou. Kyk hoe tree ons mense vandag op.
Kyk na ons mense in die kerke, kyk net daarna. Kyk na ons vroue, kyk vandag na hulle.

50 Ek—ek was in Hollywood nou die … of in Los Angeles, onlangs, ek het vir Broer
Arganbrite gewag om hiernatoe te kom. En daar het 'n meisie gestaan, daar gekom. Ek
het gekyk, en ek het gesteier. Ek het na haar gekyk. Ek het gedink, “Ek's 'n sendeling.
Ek het plae gesien, ek het melaatsheid gesien, maar ek nog nooit so-iets gesien nie.” Sy
het een van hierdie waterkop haarstyle, hierdie, julle weet, julle weet, wat julle noem,
gelyk soos 'n waterkop, julle weet, die—die Eerste Dame, ja, soos 'n Isébel, soos dit. En
sy het blou en groen; en was dalk 'n aantreklike vrou; maar met al daardie goed op
haar, het sy gelyk soos een of ander Afrika Hottentot. Ek het geloop, sou bid vir die
vrou. Ek het gedink, “Dame, as jy nie omgee nie, ek bid vir die siekes. Ek het nog nooit
so-iets gesien nie. Sê my wat is dit.” En toe het 'n ander vrou met haar gepraat, en sy
was dieselfde manier. O, goeiste!

O, julle sê, “Dit was 'n Presbiteriaan.” Pinkster! Sekerlik.

51 En die Bybel het gesê, “Dis 'n oneerbare ding vir 'n vrou om haar hare te sny.” Sy
doen dit, sy onteer haar hoof. Sy onteer die engel, die engel van Lig. Die Sewe Kerk
engele, die een wat die Lig bring sal by die Woord bly. Oneerbare! Sy behoort hare op
haar kop te hê. Goeiste, sulke! En dit was altyd verkeerd vir hulle om dit te doen. In—in
eerste Pinkster, dit was verkeerd. Wat het gebeur? Julle het goed aangegaan, wat het
gebeur?

En party van ons Pinkstervroue trek rokke aan wat lyk soos 'n vel oor 'n worsie,
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hier iewers probeer ... Dis reg! Ek sê dit nie vir geen grap nie. Hierdie is geen plek vir
grappe nie. Hierdie is die preekstoel.

Een of ander vrou het een aand vir my gesê. Ek het hulle gesê hoe hulle aantrek.
Het gesê, sy het gesê: “Ek dra nie kortbroek nie. Ek—ek—ek dra langbroeke.”

Ek het  gesê,  “Dis  erger  as  ooit.  God het  gesê,  ''n  Vrou wat  'n  kledingstuk sal
aantrek wat vir 'n man bedoel is, is 'n gruwel in die oë van God” Reg!

En laat ek jou iets vertel, dame, jy, jong vrou, wat jouself daarbuite so aantrek, jy
gaan antwoord op die dag van oordeel vir owerspel.

Jy sê, “Ek's net so suiwer soos 'n lelie.”

52 Ja, maar Jesus het gesê: “Wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het alreeds
met haar egbreuk gepleeg in sy hart.” Jy hoef nie die daad te doen nie. “Wie ook al
kwaad is vir sy broer sonder 'n rede, het alreeds doodgeslaan.” Sien, die enigste ding
wat jy hoef te doen. En as daardie sondaar na jou kyk na die manier hoe jy aangetrek
is, alles uitgevoer die manier wat jy grootgemaak is, en uitgestoot,en teruggekom,in
ingestoot is, en daardie soort klere aan,dan gaan jy uit. Nou luister, dis nie grappe nie!
Hierdie is die Evangelie! En jy giggel so, en 'n sondaar kyk na jou om jou te begeer. Op
die dag van die oordeel, wanneer hy verantwoording doen vir egbreuk pleeg, wie het dit
veroorsaak?  Jy  het.  Jy  sal  antwoord  vir  dit  want  jy  het  jouself  op  hierdie  manier
aangebied.

53 Wel,  jy  sê,  “Hulle—hulle  maak  nie  enige  ander  soort  klere  nie.”  Hulle  maak
naaimasjiene, en verkoop steeds materiaal. Dis geen verskoning nie! Dis omdat jy weg
gegaan het van die Woord! Dis nie gewild nie. Dis moeilik.

Een of ander bekende prediker het nou die dag gekom, en het sy hande op my
gelê, en gesê, “Ek gaan my hande op jou lê en die euwel uitwerp.”

Ek het gesê, “Wat?”

“Om oor daardie vroue so te praat.” Het gesê, “Mense beskou jou as 'n profeet.”

En het gesê, ek het gesê, “Ek's geen profeet nie.”

Hy het gesê, “Hulle ag jou as dit, Broer Branham.” En gesê, “Jy behoort daardie
mense te leer, daardie vroue, hoe om groot geestelike seëninge te bekom. En hou aan
om hulle te vertel om nie hulle hare te sny en dinge soos dit. Hulle gaan nie daarna
luister nie.”

Ek het gesê, “Ek weet dit.”

Het gesê, “Waarom leer jy hulle nie groter dinge nie?”

Ek het gesê, “Hoe kan ek preek, en vir hulle algebra leer wanneer hulle nie eens
hulle ABC's ken nie, nie eens die gewone ordentlikheid nie?”

54 En julle  manne wat julle  vroue so laat  optree,  ek het min respek vir  jou as 'n
Christenman, Saad van Abraham. Amen! Ek beter dit uitlos, ek sal maak dat julle almal
opstaan en huistoe gaan. Goed. Een van hierdie dae gaan jy faal om iets Daarbo te vind.

Julle sê, “Dit maak geen verskil nie.” Dit het vir Paulus. Dit het vir God, in die tuin
van Eden. Die Bybel het gesê dat die vrou lang hare behoort te hê! En sonder dit, waar
is jy? Wel, jy sê, “Dit maak geen verskil nie.” Die Bybel het gesê dit doen! Moenie dat
die duiwel met jou redeneer, en vir jou sê, “Dis modern, dis alles reg.” Dit is nie reg nie!
Jy het gesê, “Ek het dit nie voorheen geweet nie.” Julle weet dit nou. Sien? Ondersoek
dit en vind uit of dit reg is. Ek sal dit uitlos, sien. Goed.
55 Génesis 13, modern, uh-huh; gaan terug na waar die Seun was, nie waar die Seun
is nie; waar die Seun was, egter. Vrou, ek kan my voorstel, Lot se vrou, hoe sy in die
gemeenskap gekom het!

Dis  die  manier  wat ons in  die  samelewing ingekom het.  Dis  hoe ons Pinksters
daarin geplaas was. Ons word, maak 'n klein organisasie hier  oorkant,  en 'n bietjie
gekant, een teen die ander, en gekant teen hierdie, en hulle maak … Jy het enigiets
aangeneem. Dis presies reg.

56 Wat het Samuel gesê toe Israel wou toe—wou 'n koning maak, wou Saul vir 'n
koning gehad het? Samuel het na hulle gekom, en gesê, “Het ek ooit julle geld geneem
vir 'n bestaan? Het ek julle ooit iets gesê in die Naam van die Here behalwe wat gebeur
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het?”

O, het hulle gesê, “Sekerlik, jy is God se profeet. Jy het vir ons die Waarheid vertel,
en wat jy gesê het dit het gebeur, maar ons wil die koning hê, in elk geval,”

En wanneer jy begin om die skanse te laat sak, en laat hierdie en daardie, en alles
anders wat inkom soos daardie, het julle gemoderniseer. En die kerk is net soos die res
van hulle vandag. Wat ons nodig het is 'n Pinkster huis skoonmaak! Dis presies reg.
Amen. Dis 'n skande 'n Baptis moet dit vir jou sê, is dit nie? Maar dis die Waarheid. Reg!
Ek glo die Bybel, ek glo God se Woord reg is. Goed.

57 Abraham, toe neem Abraham die … in die 14de vers van die 13de hoofstuk, na Lot
homself afgesonder het, en Abraham God heeltemal gehoorsaam was, toe het God na
hom gekom. Nou is Hy gereed om hom te seën.

En totdat die Pinksterkerk wegkom van al sy geloofsbelydenisse en leerstellings, en
optree soos die wêreld en lyk soos die wêreld, en praat soos die wêreld, en by die huis
bly Woensdagaand om We Love Susie te kyk in plaas van om biduur toe te kom, en
sulke  dinge,  betaal  jou  tiendes  vir  een  of  ander  prediker  hier  op  een  of  ander
radioprogram wat spot met die einste ding waarvoor jy staan, dis reg, en al hierdie soort
goed wat aangaan in die naam van pinkster, dis 'n skande!
58 Ek praat namens die Christen Sakemanne, internasionaal. Daar's baie van hulle wat
nou hier sit. Hier nou die aand, omtrent hier 'n jaar gelede, dit was, ek was in Jamaika.
En hulle het al die beroemdes van die eilande een aand daar gehad, en hierdie manne
wat opstaan, getuig,  “Glorie aan God! Ek was 'n klein sakeman onder op die hoek.
Halleluja, ek het nou vier Cadillacs. Glorie aan God!”

En  ek  het  teruggegaan  na  die  Flamingo  Motel  daarbo  daardie  aand,  het  daar
gestaan, ek het gesê, “Ek skaam my vir  julle!”  Ek het gesê, “Julle manne hier wat
Christus verteenwoordig, probeer om vir 'n besigheidsman te sê hoeveel jy besit, hy het
meer as wat jy het of ooit sal hê.” Dis baie verskillend van die eerste pinksters. Die
eerste pinkster het verkoop wat hulle gehad het, en onder die armes verdeel, en gegaan
en die Evangelie gepreek. Reg!
59 Een of ander klein Sweedse sanger van Chicago, ek gaan nie sy naam noem nie.
Hy's 'n kosbare broer van my. Hy het opgestaan, gesê: “Broer Branham, hoewel jy …
Ons glo jy is 'n profeet, maar ek gaan nou net vir jou se, 'Jy's verkeerd.'”

Ek het gesê. “Sê vir my waar, broer.”

Hy het gesê, “Wel, daardie mense het verkoop wat hulle gehad het, en dit voor die
apostels se voete neergelê, en dit versprei.” Hy het gesê, “Dit was die ergste daad wat
hulle ooit gedoen het.”

Ek het gesê, “Wil jy vir my sê die Heilige Gees se handeling is verkeerd?”

En hy het gesê, “Dit was verkeerd. Ek sal dit vir jou bewys.”

Ek het gesê, “Waarom?”

Het gesê, “Toe die vervolging ingetree het, het hulle geen plek gehad om na toe te
gaan nie. Hulle het oral, rondgedwaal,”

“Presies in die wil van God, verkondig die Evangelie waar hulle ook al gegaan het.
Hulle het geen plek gehad om terug te keer.” God maak nie geen foute nie. Reg! O,
watter verskil is dit; pinkster wat was, en Pinkster wat is. Ja, daar is dit.

60 Nadat Abraham homself afgesonder het van Lot, net presies wat God vir hom gesê
het om te doen. “Sonder af elke sonde wat ons so maklik omring, neem alles uit!” Daar,
toe het God gesê, “Abraham, nou is jy erfgenaam van alles. Kyk oos, kyk wes, kyk
noord, kyk suid, loop deur die land, dis alles joune!” Amen.

Jy sonder jou ding af, jouself van sonde, ongeloof. Daar's net een sonde, en dis
ongeloof. Owerspel pleeg is nie 'n sonde nie, om te drink is nie 'n sonde nie, leuens
vertel is nie 'n sonde nie; dis die eienskappe van ongeloof. As jy geglo het, sou jy nie
daardie dinge doen nie. Sekerlik. Jesus het gesê in Johannes 5:24, “Hy wat My Woorde
hoor en glo in Hom wat My gestuur het, het Ewige Lewe,” daardie Zoe, Heilige Gees,
omdat hy geglo het. Korrek. Nou, totdat jy Dit ontvang het, is jy 'n skyngelowige, dit is
in  daardie  groep.  Maar  toe  hulle  werklik  glo,  hulleself  skei,  en  wanneer  jy  jouself
afsonder van al jou ongeloof, en God glo, stap uit beslis, gehoorsaam die Gebooie, doen
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enigiets wat reg is, dan sal God sê, “Elke belofte in die Boek is joune.” Amen. “Alles is
joune! Draai na Dit, van Génesis tot Openbaring, dis alles joune!” Amen. “As julle in My
bly en My Woord in julle, kan julle vra wat julle wil, so sal dit wees.” Wat? Jy moet
jouself afsonder, eers, van jou ongeloof.

Jy sê, “Broer Branham, jy maak dit baie naby.”

61 Jesus het gesê, “In die dae van Noag was daar agt gered. Soos dit was in die dae
van Noag, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens.”

“Hoeveel is dit, Broer Branham?” Dit mag agtduisend wees, mag agt miljoen wees,
ek  weet  nie  wat  dit  is  nie.  Maar  dit  gaan  in  die  minderheid  wees.  Een  uit  elke
honderdduisend, of iets soos dit, sou ek sê. Goed.

62 'n  Psigiese  geloof,  verstandelike  geloof,  sonder  'n  wedergebore  ondervinding,
emosionele, kerklike geloofsbelydenis! As die ware egte Heilige Gees daarin is, sal Dit
daardie Woord bevestig; en daardie Woord sal lewe net presies soos Dit gesê het Dit
sou, want Dis dieselfde Gees wat Dit gespreek het, Dit spreek deur jou. Dit moet lewe.
Sekerlik, dit is. Nie jy wat spreek nie, maar die Vader wat in julle woon, Hy's die Een wat
spreek. Goed.

Abraham, 'n erfgenaam van alle dinge.

63 Ek, toe ek gevul is  met die Heilige Gees soos julle mense het,  het ek daarvan
gehou om deur te loop, en, soos 'n groot arkade, alles wat daar is behoort aan my. Ek's
erfgenaam van elke stukkie daarvan. En as ek 'n arkade ge-erf het, ek—ek sou daarvan
hou om uit te vind wat ek het. Toe ek 'n Christen word, wou ek weet wat behoort aan
my.  So  as  ek  'n  arkade  gehad  het,  sou  ek  deurgaan,  en  'n  laai  uit  trek  sien  wat
hierbinne is,  en kyk hier  en sien wat daarin is;  as iets blyk 'n bietjie  hoog te wees
daarbo, kry ek vir my 'n leer en klim op. Ek sal uitvind wat dit was. Iets blyk 'n bietjie
ver bokant my bereik hier, ek gaan op my knieë en begin bid tot ek daartoe in staat is.
Dit  behoort aan my! God het dit  belowe. Goddelike genesing, die Krag van God, al
hierdie wonderwerke en tekens en wonders, Hy het dit belowe.

Sê, “Broer Branham, hoe werk hierdie dinge? Deur die belofte van God. Amen.

Saad van Abraham! Glorie! Ek voel goed. Ek mag mal lyk en mal optree, maar laat
my net alleen. Ek voel beter op hierdie manier as wat ek het op die ander manier gevoel
het. Sien?

64 14de hoofstuk, ons gaan na Abraham, nou vind ons uit in die 14de hoofstuk wat
gebeur het. Die konings het afgekom uit die verskillende dele van die land, en met die
konings  van  Sodom 'n  verbond aangegaan,  en  ingegaan en  Sodom beset,  het  Lot
geneem;  Abraham  se  broer  in  die  Here,  het  hom  daar  uitgeneem,  sy  louwarm
denominasionele  broer,  en het  hom saam gevat.  Nou,  onthou,  God het  net  toe vir
Abraham gesê dat alles in die land syne was.

“En die sagmoediges sal die aarde beërwe.” Sê ons is gek? Gaan die aarde besit,
wat op die aarde is! Sekerlik, ons is erfgename daarvan.

Kyk na Satan, het vir Jesus gesê, “As U sal neerval en my aanbid, sal Ek U hierdie
wêreld gee. Al die koninkryke word almal beheer deur die duiwel, elkeen van hulle.
Jesus het so gesê. Die Bybel spreek dit. Elke nasie en elke koninkryk word beheer deur
die duiwel. En Satan het gesê, ”Ek besit hierdie. Hierdie is myne. Ek sal hulle vir U gee
as U my sal aanbid.“

Jesus het geweet Hy is die Erfgenaam van hulle in die Millennium, daarom het Hy
gesê, “Gaan weg agter My, Satan.” Hy het geweet Hy was Erfgenaam van dit.

65 En vandag praat hulle van mal mense wat die Here aanbid en om wedergebore te
word. Hulle is bang vir daardie “om wedergebore te word.” Hulle hou net nie van daardie
idee nie, en hulle vervang iets anders daarvoor. Een van hulle het 'n plaasvervanger vir
'n handskud; die ander een, sprinkel 'n bietjie water; ander een, steek sy tong uit neem
'n stukkie brood; die ander een, dans op die vloer rond. Dis 'n Geboorte! Soos ek die
aand gesê het, “'n Geboorte is 'n gemors, ek gee nie om waar dit is nie. As dit in die
varkhok of 'n hospitaalkamer is,  dis 'n geboorte, dis 'n gemors.” En so is die nuwe
Geboorte, Dit skeur jou uitmekaar, maar uit daardie gemors kom nuwe Lewe. Amen. Ja.

66 Abraham het geweet dat alles aan hom behoort, so daarom toe Lot ingekom het,
het hy gesê, “Nou wag 'n oomblik.” Lot was deur die vyand met wrede hande weggevat.
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Hy het gesê, “Dis my broer,  en Ek sal  agter hom aangaan.” Nou onthou, daar was
omtrent sewe of agt konings wat daar saamgegaan het, en afgekom en alles geneem en
uitgevee het. En toe hulle uitgegaan het, het Abraham sy diensknegte geneem en agter
hom aangegaan, om sy verlore broer terug te bring. Dis ware Christelikheid, het agter
sy verlore broer aangegaan! Wat het hy gedoen toe hy hom gekry het? Hy het die
konings gedood; en teruggekeer, sy broer saamgebring, na die geveg.
67 Kyk, daar was een Koning wat uitgekom het om hom te ontmoet, toe hy terugkom,
Melgisedek. Melgisédek, wat was Hy? Hy het geen vader gehad nie, Hy het geen moeder
gehad nie. Hy is nooit gebore nie, Hy sal nooit sterf nie. Sonder vader, sonder moeder,
sonder begin van dae of lewenseinde. (Dit was nie die Seun van God nie; want Hy het 'n
vader en moeder, beide gebore en gesterf het, en weer opgestaan het.) Maar hierdie
Man het nooit 'n vader of moeder gehad nie, Hy's God! Sekerlik, Dis die enigste Ding
wat Ewig is.

En Hy het Abraham ontmoet nadat die geveg verby was, wys dit vir Abraham se
Saad; nadat ons agter ons gevalle broer aangegaan het, en die stryd verby is. Wat het
Melgisédek bedien? Wyn en brood, die nagmaal. Amen. Wanneer die geveg verby is,
broer! Kom terug, bring sy verlore broer terug huis toe, herstel hom terug. En toe die
geveg oor was, het Melgisedek hom ontmoet en het hom nagmaal bedien. Jesus het
gesê, “Ek sal nie eet of drink van die vrug van die wynstok nie totdat Ek dit opnuut sal
eet saam met julle in My Vader se Koninkryk.” Ja, meneer. Nou was die geveg oor,
Abraham het teruggekom, die 14de hoofstuk; en die Oorwinnaar het hom ontmoet, toe
hy ingekom het met die Oorwinnaar.

68 Génesis 15 nou, voor ons afsluit, want dis nou afsluitingstyd. Luister na nog een
ding voor ons gaan.

En ek sal môre-aand hierdie weer verder vat, want ek het nog nie by my onderwerp
uitgekom nie, ek sal nog by my plek uitkom, oor Jehovah-Jireh. Ek wil dit daar kry, as
die Here wil.

Nou die 15de hoofstuk, ek het hier 'n verbond wat bevestig is aan Abraham, die
bevestiging van die verbond. Met ander woorde, dis wanneer God 'n eed aflê, en toe
God die belofte  gemaak het  en die  belofte  aan Abraham bevestig  het.  In die  15de
hoofstuk, vind ons uit dat, die bevestiging van die eed wat God gesê het.

Abraham het vir God gesê, “Die erfgenaam van my huis is steeds hierdie Eliëser
van Damaskus.”

En Hy het vir hom gesê, “Maar dit is nie jou erfgenaam nie, want dis een uit jou eie
liggaam wat jou erfgenaam is.” En Hy het hom belowe.

Het gesê, “Hoe sal ek dit weet?”

69 O, nou, broers, hier's iets wat jou sal wakker maak! Hou Hom dop. Hy het gesê,
“Gaan haal vir My 'n bokooi van drie jaar oud, 'n verskalf, drie jaar oud, en 'n ram van
drie jaar oud.” En Abraham het hulle geneem, en twee tortelduiwe … 'n tortelduif en 'n
duif.

Nou, die tortelduif en duif het 'n verteenwoordiging; hierdie drie-jaar-oue diere, en
daar was drie van hulle. Nou gaan Hy die verbond maak, die verbond bevestig. Nou
luister aandagtig, moet dit nie mis nie. En dan sal ons môre-aand aangaan wanneer Hy
hom weer hier ontmoet, as die Here wil. Kyk.

Toe het Hy gesê, “Neem vir My 'n—'n driejaaroud vers, 'n bokooi van drie jaar oud,
en 'n ram van drie jaar oud, 'n duif, en 'n tortelduif.”

En Abraham het gegaan en die diere gekry, en hy het hulle in die helfte gesny en
hulle uitgelê, stuk vir stuk; maar die tortelduif en duif, hy het nie die tortelduif en duif
geskei  nie.  Tortelduif  en duif  is  dieselfde familie.  So dit  verteenwoordig  Goddelike
genesing, wat in albei verbonde deur geloof is, sien, dat hulle genees is; net een na die
ander, ander een. As die ou verbond Goddelike genesing daarin gehad het, hoeveel te
meer het hierdie Een dit! Sien, as die ou offerande genesing het, wat van hierdie Een
wat baie beter is! Sien?

70 Nou, maar let op wat hy hier gedoen het. Hy het hierdie drie diere geneem en hulle
uitmekaar gesny, en hulle gelê, stuk vir stuk. En toe het Abraham teruggekom. Nou, dit
was die offerhande. En hy het dit dopgehou totdat die son ondergegaan het. En voëls
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het uit die lug afgekom, op Abraham se offerhande, aasvoels. En Abraham het hulle
uitgedryf, hulle weggewaai.

Wat is hierdie 'n tipe van? Abraham se Saad in die laaste dag, dryf duiwels uit
vanaf die Offerhande, werp dit weg van daardie Offerhande. God het dit belowe, die
Offerhande,  Christus,  dieselfde  gister,  vandag,  en  tot  in  ewigheid,  en  al  daardie
ongelowige geeste probeer Dit verteer. Die man van God, Abraham se Saad, staan daar
dryf duiwels uit, weg Daarvan af! Bevestig die verbond nou, die bevestiging, toon dat
Abraham se Saad in … Ek bedoel die getroue koninklike Saad. Onthou, die natuurlike
saad het gefaal, omdat dit die wet aanvaar het in plaas van die Woord van genade. En
so het dit “ontaard,” met die Heidene in die laaste dae. Maar daar is 'n Saad, koninklike
Saad met die Woord, staan getrou, dryf duiwels uit, doen groot tekens en wonders,
neem al  die ongeloof van die Woord weg, hou die Offerande skoon, hou die Woord
heilig, eerbiedig Dit, nie iets saam met Dit meng nie, niks by Dit voeg nie, hou dit weg,
wees waaksaam, laat niks Dit aanraak nie.

71 Nou let op, daar kom 'n diep slaap op Abraham, die dood. En na die diep slaap, het
hy 'n vurige oond gesien, wat die hel is, rook, waarheen elke sondaar behoort te gaan.
Maar vooraf was daar 'n klein wit Lig. Hou daardie klein wit Lig dop, het tussenin gegaan
en hierdie offers geskei, het tussenin gegaan, God maak 'n bevestiging dat wat Hy deur
Abraham se Saad sou doen.

Nou, die Jode het altyd geglo God was Een. En God is Een. Maar Hy het hier gewys,
deur hierdie drie rein offerhandes, dat die drie-eenheid van God verteenwoordig in Een
sou wees in die Godheid liggaamlik.

72 Nou let op in die ou—ou dae, in die oosterse dae, wanneer 'n verbond gemaak is,
hier's  die  manier  waarop  hulle  dit  gedoen  het.  Soos,  ons  kom en  ons  het  'n  dier
doodgemaak, ons verdeel die dier in twee, en ons het tussen die dier gestaan, en daar
het ons 'n verbond geskryf. Nou in China …

Hoe in Japan, as hulle 'n verbond maak, kry hulle 'n bietjie sout en hulle staan en
maak hulle belofte, en gooi sout op mekaar. Dis die manier in Japan, hulle maak 'n
verbond, hulle gooi sout. Sout is 'n redder, julle sien. En hulle gooi sout op mekaar, dis
'n—dis 'n—'n verbond.

Nou in Amerika, hoe ons 'n verbond maak, ons gaan uit en eet, en skud hande,
“Gee my jou hand, seun. Is dit afgespreek?” “Dis ooreengekom!” Dis 'n verbond.

73 Maar in die ou tye, in Abraham se tyd, hoe hulle 'n verbond gemaak het was om 'n
offerhande dood te maak, en staan tussen die offerhande; en dan, as hulle dit gedoen
het, het hulle die verbond uitgeskryf op 'n stuk lams vel, en dit geskeur. [Broer Branham
skeur 'n stuk papier, en illustreer — Red.] Een het een stuk geneem, en die ander een
die ander stuk. Nou wanneer hierdie verbond bevestig is en bymekaar gebring is, was
daar niemand wat dit kon naboots nie. Sien, dit moes inskakel, letter vir letter, net
presies soos dit was. Dit wys dat die regmatige eienaar van hierdie stukkie 'n deel het,
hierdie  is  die  selfde  verbond,  dat  hulle  bymekaar  moet  kom en  presies  dieselfde
inskakel.

74 En God het daardeur aan Abraham gewys, dat deur sy Saad, dat God Self vlees
geword het en dan sou geskei moet word op Gólgota; waar Christus, synde God op
aarde is, dat Hy geskei moes word. God het Hom uitmekaar geskeur, die koninklike
Saad van Abraham, en het die Lewe uit Hom geneem; en die Liggaam opgewek, om op
Sy Troon te sit in die Hemel; en die Gees van Hom terug gestuur op die Kerk, dat die
Kerk moet dieselfde—dieselfde Gees wat in Christus was om dit bymekaar te laat kom,
en maak Christus  dieselfde  gister,  vandag en tot  in  ewigheid.  Bevestiging van die
verbond, God het die verbond bevestig. God skei, skeur die lewe van Christus, Sy Seun,
neem die Gees uit  Hom; soos Hy daardie diere in twee gesny het, tussen die diere
gestaan het. Die Lig, God Self, het tussen hulle gegaan, wys dat Hy die Liggaam geskei
het: die Saad, die koninklike Saad; en het die Gees geneem en Dit teruggestuur het op
die Kerk. En die Kerk van vandag wat gaan om Christus te ontmoet, sal dieselfde Gees
moet hê as wat Hy gehad het,  want dit  sal  moet wees Letter  vir  Letter,  Woord vir
Woord. En Hy is die Woord! Jesus het gesê, “Hy” (persoonlike voornaamwoord) “wie in
My glo, die werke wat Ek doen sal hy ook doen.” Bevestig die verbond, die Lewe wat in
Christus is sal in die Kerk wees, die koninklike Saad van Abraham.

75 'n Oomblik, broers, op Pinkster. Toe hulle in die bovertrek was ... As julle ooit daar
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was en 'n ware diagram gesien het, die manier hoe dit geteken was, hulle het om 'n trap
gegaan aan die buitekant en het opgegaan na die bokamer. Hulle het klein olyf olie
kerse gehad wat gebrand het. Hulle was daarbo vir tien dae en nagte, met al die deure
gesluit. “En skielik was daar 'n geluid uit die Hemel soos 'n magtige rukwind, Dit het die
hele huis gevul waar hulle gesit het. Gesplete vuurtonge, gevurkte tonge van vuur, het
op elkeen gaan sit. Hulle was almal gevul met die Heilige Gees, het uitgehardloop in die
voorhof, het met vreemde tale gepraat.”

Let op, wat was hierdie gevurkte Vuur? Dit was die Vuurkolom, die Heilige Gees,
God,  die  Engel  wat  hulle  deur  die  woestyn  gelei  het,  die  Een  wat  voor  hulle
gemanifesteer is. God het Homself geskei en het Homself verdeel tussen die mense, die
Heilige Gees, en saam is ons die Kerk van die lewende God. 'n Verbond! “Abraham en sy
Saad na hom, die koninklike Saad.” Die einste Lewe wat in Christus was, in die Kerk,
doen dieselfde werke wat Christus gedoen het. Amen. Wat 'n wonderlike ding, vriende!
76 Dis net tyd, ek moet net hierdie afsluit. Ja, ek gaan te laat wees. Ek sal … Sal dit in
orde wees as ek dit môre-aand net hier verder kan neem? Ek wil so graag by Jehovah-
Jireh uitkom. Maar ek wil hê julle moet sien wat dit is, dat die ding van wat voorgee om
'n Christen te wees, broers, dis tyd dat die kerk die … As God hierdie beloftes gemaak
het, is hulle waar. Hulle moet gebeur.

Laat ons net 'n oomblik ons hoofde buig. Hierdie is rof en hard. Dit sny. Ek hou nie
daarvan om dit  te doen nie.  Hierdie prediker  het  vir  my gesê,  hy het  gesê,  “Broer
Branham, hoekom so-en-so, doen jy dit?”

Ek het gesê, “Ek het nie televisie programme om te borg nie, radio. Ek gaan net so,
waar ek enige plek kan gaan.” Ek het gesê, “Wie gaan vir hulle vertel? Daar moet iewers
'n stem wees wat dit sê.”

77 Nou God is hier, vriende. En as jy jouself die Saad van Abraham noem, en dink dat
jy … Nou moenie … Luister, dis jou siel, vriend. Dis jou siel. Moenie enige kans vat met
dit nie, want vanaand mag die laaste keer wees dat jy 'n kans kry. As jy skaam is vir jou
lewe, noem jouself 'n kind van God, en lewe die lewe wat jy geleef het; en jy glo dat die
Woord van God waar is, en jy verkeerd is, ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik bid, vra
God om jou lewe te ondersoek. [Broer Branham wag — Red.] Bid net.
78 Hemelse Vader, hierdie kan die laaste aand vir baie van ons wees. Ons dink, 'n
paar aande gelede in Los Angeles, 'n ou vrou sewentig jaar oud wat daar sit, en sy het
na die altaar toe geloop en haar lewe aan Christus gegee. Daardie nag het sy in haar
bed gesterf. Genade van God, daardie laaste uur. Nadat sy al daardie jare geleef het
sonder om Hom te ken, en haar toe geroep in die laaste uur. Onuitspreeklike genade.

Vader God, spreek tot harte vanaand hier. U weet die bedoeling hiervan. U weet
Vader,  daar—daar  moet  'n  tyd kom dat  iets  gedoen moet  word.  Ons—ons sien die
toestand, en die trant word al erger. En ons besef dat die Pinksterkerk eeu, in die laaste
dae, is die Laodicese Kerkeeu, die enigste een wat Christus uit die Kerk gesit het, staan,
klop probeer om weer in te kom. O God, wees genadig.

79 En soos ek vanaand die susters geskel het, Here, laat hulle weet dat daar terug in
die begin, toe dit gebeur het, was dit Eva. En hier is dit weer. Die Evangelie het ingekom
deur die Woord, en hoedat sy gedoen het wat sy gedoen het (en kyk vandag) deur
redenasie; kyk na haar moeder, wat sy gedink het was verskillend, dieselfde Bybel.

God, ons broers, ek moes met hulle rof praat, Here. Ek is ywerig, ek—ek—ek het
hulle lief. U weet ek het, Here. Ek—ek—ek was hier een-en-dertig jaar vir hulle, en U het
U Woord bevestig, en alles en nog wat. Here, ek weet nie wat anders om te doen nie.
Maar  wanneer  ek  die  kerk  sien  wat  ek  lief  het,  die  Pinkster  kerk,  die  een  wat  my
bygestaan en ondersteun het; God, dis Christen liefde wat maak dat jy alle boosheid wil
weg kap. Dis liefde wat maak dat jy dit doen, Vader. U weet dit is. En ek probeer om vir
die mense te sê, “Moenie probeer om daarheen te gaan, om hierdie dinge te doen nie.”
Die—die  skanse  het  gesak,  en  ons  het  dinge  uitgedink  deur  ons  verskillinde
geloofsbelydenisse en dinge wat ons in die kerk ingebring het, om weg te kom van die
dae van wonderwerke, weg te kom van Goddelike genesing, en weg te kom van die—die
wyse waarop mens behoort op te tree en aantrek.

80 En  U  het  'n  verbond  met  Adam gemaak,  en  een  met  Eva;  U  het  verskillende
verbonde, en algeheel verskillend, en gesê dat dit verkeerd was vir die vrou om soos die
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man op te tree. Sy sou vroulik wees. Sy behoort vroulik te wees en nie manlik nie. En
vandag probeer sy manlik wees; die man, vroulik.

Here, en—en hier net hier in die laaste dae, net hier by die Weskus, reg hier by die
einde van die beskawing, vind ons die vroue doen presies die korrupsie wat hulle gedoen
het in die begin. En hier is dit, het onder ons susters gekom. O God, dit breek net my
hart, Here. En ek weet as dit my ('n sondaar) so laat voel, wat doen dit aan U, om te
sien hoe dit 'n godin word. En hierdie fabelagtige Hollywood glans van sonde! En dit was
altyd verkeerd vir hulle om na filmvertonings te gaan, toe bring die duiwel dit reg in
hulle huise, en—en alle soorte ongesensorde programme, en vulgeriteit in die straat.

En, O God, dis 'n—dis 'n kranksinnige tyd. Dis 'n neurotiese tyd. Dis—dis 'n tyd
wanneer die mens nie wil stilstaan en luister nie, en self ondersoek instel nie. En onder
emosies, ensovoorts, maak hulle nog steeds aanspraak om Abraham se saad te wees.
God,  hoe  U  gesê  het  dat,  die  geeste  so  naby  sou  wees  in  die  laaste  dae,  met
nabootsings, dat dit amper die uitverkorenes sal mislei, as dit moontlik sou wees. En
hier is dit. God, moenie laat hierdie mense, moenie dat een dit doen nie. Asseblief,
Vader. Ek bid vir hulle, elkeen. In die Naam van die Here Jesus, gun dit.

81 Nou terwyl ons ons hoofde buig. Ek sal enigiets vir jou doen. En as ek mense uit te
skel net om gemeen te wees, sou God nie met my wees nie; ek verdien nie om hier te
wees nie, ek verdien om daarbuite iewers te wees en hout te kap. Maar, vriende, dit—
dis waar, ondersoek dit en kyk of dit  nie Skriftuurlik is nie. En dis veronderstel om
geopenbaar te word in hierdie laaste dag.

Nou is julle opreg genoeg? Is jy regtig, diep onder daardie kors aan die buitekant,
is daar 'n ware egte iets omtrent jou, wat jy gewillig is om te erken dat jy verkeerd is?
Terwyl elke hoof gebuig is, en elke hart, in diepe toewyding, sal jy jou hand opsteek, en
sê,“Bid vir my Broer Branham. Ek's verkeerd. Deur God se genade gaan ek regmaak”?
God seën jou, jou, jou, jou. Dis reg, steek jou hand op, Hy sien dit. op die balkonne,
God sien julle. Steek julle hande op. Is jy—jy … Dis dit.
82 Nou hier is party van julle vroue wat hier sit met kort hare, en het nie jou hand op
nie. Wat makeer julle? Jy is verkeerd! Julle moenie probeer om God so te ontmoet nie.
Jy sal veroordeel word so seker as wat ek op hierdie preekstoel staan. Jy bedoel die
Pinksterkerk het in so 'n toestand gekom dat dit—dit—dit het so verhard totdat dit te
skaam is om te herken dis verkeerd.? Jy moet dit nie doen nie. God wees jou genadig.

Ek glo. Hê geloof. Laat my weer wag. God seën jou daar oorkant, skat. God seën
jou, suster. Dis goed. Steek op … Daardie … God seën jou. Dis reg. Jy mag dit nou
erken; in die oggend mag dit te laat wees, 'n uur van nou af mag te laat wees. God seën
jou. Dis opregtheid. God seën jou. Sê, “Ek's verkeerd.” Dit neem 'n opregte persoon om
te erken dat hulle verkeerd is. Dis iets eg. God seën jou, dame. God seën jou, dame.
God seën jou. Dis reg. Ja, hou net aan bid. God seën jou. As ek nie jou hand sien nie,
Hy weet. Hy ken elke gedagte wat in jou gemoed is. Dis presies reg. God seën jou, ek
sien jou hand. Dis goed. God seën jou, jong dame. God seën jou, suster. Dis goed.

God seën jou daar, jong dame. Ja, die draai van paaie van die lewe. Voor hierdie ou
dinge  jou  jong  hart  verhard,  draai  na  God  nou,  skat.  Dis  reg,  doen  dit.  Ek  het  'n
dogtertjie daar oorkant omtrent jou ouderdom. God seën jou, skat. God seën jou. Ja,
God seën jou, suster.

83 Wat van jou, broer? Skaam jou, laat jou vrou so optree en kortbroek dra, en so
aantrek en gaan op straat. Noem jouself 'n seun van God? Is jy nie skaam vir jouself
nie? God seën jou. God seën jou, meneer. God seën jou. Dis reg, erken dat jy verkeerd
is. Ja. As jy …

“Hy wat sy sonde bedek sal nie vooruitgaan nie; hy wat sy sonde bely sal genade
ontvang.” God seën jou. Nog iemand? Terug op die balkon, daarbo op die balkon. Hy
sien jou daarbo. Hy ken elke gedagte wat in jou hart is.

Lig nou julle hoofde net 'n oomblik.

Ek sê daar is iets soos vyftig of sestig in hierdie kamer wat hulle hande opgesteek
het, jonk en oud. Dankie. Dis 'n ware dame en heer. Ek waardeer julle. Daar is— daar is
hoop vir jou wanneer jy gewillig is om te erken jy verkeerd is.

84 Voor ek 'n altaaroproep maak, gaan ek bid vir hierdie sakdoeke.
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Hemelse Vader, hierdie sakdoeke verteenwoordig siek mense, moeders en vaders
wat wag, kinders. Eenkeer, ons word geleer in die Bybel, dat hulle van die liggaam van
Paulus sakdoeke en voorskote geneem het. Die mense het hom gesien, het geweet dat
die Gees van God op hom was. Paulus het dit onthou toe Elisa vir die Sunamitiese vrou,
wat vir Gehasi vertel het, “Neem hierdie staf en gaan lê dit op die kind.” Hy het geweet
dat wat hy aangeraak het geseënd was. Paulus, hulle het van sy liggaam sakdoeke en
voorskote geneem, en onreine geeste het uit mense gegaan, siektes het weggegaan.
Nou, Here, ons is nie Paulus nie, maar U is steeds God, dieselfde God.

Eendag was Israel op sy pad reg in die lyn van pligte, na die beloofde land. En iets
het dit afgesny van die beloofde land, die Rooi See. Een skrywer het gesê. “God het
afgekyk deur daardie Vuurkolom, met kwaai oë, en die see het bang geword, en sy
mure het teruggerol en 'n droë pad oopgemaak vir Israel om oor te gaan na die beloofde
land.

God, wanneer hierdie sakdoeke geneem word vir die siekes en beproefdes, mag die
God van die Hemel afkyk deur die Bloed van Sy Eie Seun, mag die duiwel, wat daardie
siek  mense  hou,  bang  word  en  wegbeweeg  wanneer  hierdie  sakdoeke  van  tekens
vanaand  by  hierdie  diens,  waar  Woord  en  Waarheid  gebring  is  uitkom;  siekes  en
beproefdes gesond gemaak word; harte wat gebroke is, en af gaan na die Pottebakker
se Huis in 'n paar minute; gee dat die duiwel sal weggaan, en die mense sal oorgaan in
die land van goeie gesondheid wat God hulle belowe het. Ek stuur hierdie sakdoeke, in
die Naam van Jesus Christus, vir daardie doel. Amen.

85 En God ken jou hart. Hy ken jou toestand. Net om te wys; en laat ek jou sê, daar's
'n groot klomp mense hierbinne wat nie hulle hand opgesteek het nie, hulle behoort dit
op te steek. Nou, as ek jou reg van hierdie platvorm af roep, sê wie jy was, dit sal
iemand  se  gevoelens  seermaak.  Nou,  julle  het  my  dit  baiekeer  sien  doen.  Ek  het
uitgevind, Jesus het gesê. “Laat die onkruid en die koring saam groei. Die engele sal
kom en die onkruid bind en hulle verbrand, eerste.”

En nou is dit bind tyd. Elkeen van hulle gaan in die konfederasie van kerke, al die
denominasies.  Dis  reg.  Dis  reg.  Wêreld  Eedgenoodskap,  Raad  van  Kerke,  elke
denominasie trek hulle reg daarin, die groot ding wat aangaan. Almal van hulle kom
terug na Rome net soos hulle beloof het, “'n beeld van die dier gemaak,” die krag, 'n
konfederasie van kerke, net presies wat God gesê het sou gebeur. Daar is hulle, laat jou
gaan, en vertel jou dis in orde om dit te doen, en bang om enigiets daarteen te sê, bang
dit sou 'n ete kaartjie iewers breek.

86 Laat ek jou iets vertel, my broer, suster, God openbaar aan julle dat ek julle lief
het. Dis nie om anders te wees nie; dis om eerlik te wees. Moenie een kans vat nie. Jy
sou nie oor 'n rooi lig gaan nie, as gevolg van jou liggaam. Wat van jou siel? Moenie jy
oor een van God se rooi ligte ry nie.

Party van julle is siek. Glo met jou hele hart. Iemand wat desperaat is in iets, hê
net geloof. Ek sal jou wys of Hy regtig, of dit die Waarheid is of nie. Abraham, jy onthou
die Engel het na hom gekom en wat Hy gedoen het? Sien of dit dieselfde ding is.

87 Hier's 'n dametjie wat net hier sit, reg hier, sy het kanker. Sy het 'n sweer, en sy's
opgeneem vir 'n operasie. Sy kyk nou na my, en daardie rooi krale om haar nek. Jy's
van Portland. Maar as jy... As dit reg is, steek jou hand op. Dis reg. Sien? Ek ken jou
nie, ons is vreemdelinge. Maar dis waar. Nou hoe kan jy daar sit, met genoeg geloof om
die kledingstuk aan te raak van Christus toe daardie Engel van Lig oor jou gekom soos
dit, die genade van God? Aanvaar Dit, dame. Glo Dit. Nie net dit nie, maar glo die hele
Evangelie.

Hier sit 'n vrou wat hier reg agter sit. Kyk hier, dame. Lyding met kolonprobleme.
Glo met jou hele hart. Ja, jy's 'n vreemdeling vir my. Glo met jou hele hart, en word
gesond.

88 Daar's 'n man wat by jou sit, hy moet huis toe gaan. Hy kan nie te lank meer bly
nie. Hy het probleme met sy ore. Hy het 'n probleem met 'n … Hy het 'n verkoue, en het
'n  hoes  veroorsaak.  Hy  kan  nie  daaroor  kom nie,  dis—dis  soort  van  'n—'n  klomp
komplikasies het ingetree. Dis reg, meneer. Jy werk by een of ander soort van 'n fabriek
soos missiele of so iets. Jy moet teruggaan na jou werk. Ek's 'n vreemdeling vir jou. As
daardie dinge waar is, steek jou hand op. Goed. As jy genoeg geloof het om die Here
Jesus aan te raak, waarom nie 'n ware man wees en dit glo met jou hele hart nie?
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Daar's 'n dame wat daaragter sit, sy het een of ander soort van 'n veltoestand op
haar hande. Sy weet nie eens wat dit is nie. Die dokter weet nie eens wat dit is nie. Sy
het dit gehad vir jare en jare. O, sy gaan dit mis, so seker as die wêreld. Mej. Daniels,
McDaniels. Daar het julle dit. Ida McDaniels, glo met jou hele hart. Ek ken nie die vrou
nie, het haar nog nooit gesien nie. Maar daar is die Lig oor haar.

89 Wat is Dit? Hy ken jou! En Hy weet dat jy verkeerd is! Dieselfde God wat deur my
spreek op hierdie manier, spreek deur my deur die Woord.

Nou, elkeen hierbinne wat die Teenwoordigheid van God erken, en weet dat jy
verkeerd was, laat ons na die altaar toe kom. Kom op hiernatoe net 'n oomblik, laat ek
vir julle bid. As jy weet jy verkeerd was, jy wil bely jy's verkeerd. Jy wil 'n ware Christen
wees van nou af aan, kom nader hierheen rondom die altaar. Ek wil net nie jou naam
noem nie, dit—dit sou nie Christelik wees nie. Daarbo in die balkon, kom af, hierdie is
jou geleentheid. Kom nou af! Kom na die altaar, sê. “Ek kom, Here.” Sondaar, vind julle
weg na die altaar, hierdie mag jou laaste geleentheid wees. Sal jy nie nou kom terwyl
ons … die orrel pragtig speel, “Ek kom, Here, kom nou na U toe.” Goed, almal sing nou.

Ek is aan die kom, Here!
Kom nou na U toe!

90 Sal julle nie kom nie? Kom van die balkon af, kom af. Kom nader. Wat van julle,
julle mense wat voorgee om Christene te wees, Abraham se Saad? God seën jou, vrou.
God seën julle, my susters. Ja. God sal dit sekerlik eer. Jy is eerlik. Miskien het jou
pastoor gefaal om dit vir jou te sê. Gaan huis toe en kry jou Bybel, en vind uit of dit reg
is, of nie. Julle weet dis reg, voordat ek selfs enigiets sê. Julle Pinkstervroue, jy sou nie
grimering dra vir enigiets nie. Daar's niks in die Bybel oor grimering; net Isébel, sy het
haar gesig opgemaak en goed, met grimering en goed. Maar daar is in die Bybel oor
julle lang hare dra, “Dis 'n onbehoorlike ding vir 'n vrou om selfs te bid met haar hare
gesny, hare gesny.

… aan U!

Jy reg wees met God, in die Teenwoordigheid as Hy hier is? Komaan! Staan op,
staan vir Hom! Staan op jou voete en kom hierheen, sê, “Ek kom. Ek—ek gaan getuig.
Ek wil hê die hele wêreld moet weet dat ek verkeerd is, en ek wil reg wees voor God.”
Kom nou!

Ek kom, Here!
Kom nou na U!
Was my, reinig my in die Bloed
Wat gevloei het van Gólgota. Weer, almal!
Ek kom …

Kom. Daar's meer daarbuite, onthou. Ja, dis reg
… my, reinig my in U Bloed
Wat gevloei het uit Gólgota.

91 Daar's mense wat steeds kom, hou net aan bid. Nou, vriende, ek is nie veel om te
oortuig nie. Ek glo die Woord doen Sy werk wanneer Dit  daar uit  gaan. Moenie die
Heilige Gees bedroef nie. Dit mag die laaste geleentheid wees wat jy ooit sal hê; ek
hoop dit is nie. Julle weet wat dit doen om jou te sien wanneer jy erken dat jy verkeerd
is? Dit sê vir my dat daar's iets opreg is, dat jy regtig wil reg doen. Nou net met die
orrel, stadig as jy sal, terwyl ek praat. Komaan, mense, kom net reguit aan. Ek wil hê
julle moet aanhou kom. Weet julle wat hierdie mense gedoen het? Baie van hierdie is
oorspronklike kerklidmate, en hulle weet ek vertel die Waarheid.

Nie ek nie. Net soos toe Moses soontoe gegaan om vir die mense te vertel van die
Here; en die Here, onder daardie Vuurkolom, bevestig die Woord en getoon dat Dit reg
was. Daardie selfde Vuurkolom is reg hier by ons. Dis dieselfde Christus, doen dieselfde
ding vir die Heidense tydperk, soos Hy belowe het om te doen.

92 Wat maak my dit glo? Dat jy opreg is in jou hart. Wat het julle op julle voete laat
staan? Omdat Iets rondom jou was, wat gesê het, “Jy's verkeerd.” Nou dit was God,
want sommige van julle voel verleë om hier te staan voor die mense, na 'n belydenis.
Maar dit wys dat hierdie egte Iets Wat gesê het, “Jy's verkeerd,” en Dit het met die
Woord gekom, deur onderskeiding. Deur …

Waarvoor is hierdie gawes na die kerk gestuur? Wat is die eerste gawe? Wat is die
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eerste ding? Apostels (wat sendelinge is), profete, leraars, pastore, evangeliste. Hulle is
almal saam vir die volmaking van die Kerk.

93 En na wie kom die Woord van die Here, na wie? Die Woord van die Here het na die
profeet gekom, altyd, nooit bevraagteken nie. Nie 'n gawe van profesie nie; 'n gawe van
profesie is op een, en dan die ander. 'n Profeet is gebore, voorbestem deur God. Jesus
Christus was die Seun van God, voorbestemde Seun van God. Jesaja het vir Johannes
gesê, Johannes die Doper, sewehonderd-en-twaalf jaar voor hy gebore is, hy was “die
stem van een wat roep in die wildernis.” God het vir Jeremia gesê, “Voor jy selfs gevorm
was in jou moeder se skoot, het ek jou geken en jou geheilig, en jou verordineer om 'n
profeet te wees vir die nasies. En wanneer jy profete sien verskyn, dan is oordeel op
hande.

94 Nou: “Oordeel begin in die Huis van God, met die mense van God.” Nou ons is
verkeerd!  Ons het  verkeerd gedoen.  En ek glo  dat  hulle  wat  hier  sit  vanaand,  wat
Abraham se Saad is  en regtig  voorbestem tot  die  Lig  van God om daarop te skyn;
wanneer die lig dit tref, sal hulle staan. Daar's iets wat moet gebeur, jy is daar! Nou is jy
hier, laat ons ons hoofde buig en ons onreg bely.

Sondaar vriend, as julle hier in hierdie groep staan, wat daar sommige is, skaam
julle; maar seëninge nou aan julle, julle het dit aanvaar, het dit geglo met jou hele hart.

Julle Christene, julle vroue wat weet, ek glo julle is goeie vroue. God seën jou. Ek
glo dit. God kan die gevoel van my hart vir jou uitdruk. Ek wil nie gemeen wees met jou
nie, suster; ek het ook 'n vrou, en twee—twee jong dogters. Ek het julle lief as my
suster.

En, broer, ek wou nie julle gevoelens seermaak nie, maar partymaal 'n bietjie skud
van die Woord help julle.

95 Nou,  as  ons  verkeerd  is,  laat  ons  sê  dat  ons  verkeerd  is.  En  daar  is—daar  is
genade, oorvloediglik, vir ons vanaand. “Hy wat sy foute bely, daar's genade vir hom.
Hy wat sy sonde wegsteek, sal nooit vooruitgaan nie.” Wat is jou sonde? Julle ongeloof.
As jy dit  verberg deur,  te sê,  “Wel,  ek is  net  so goed soos die res van hulle.”  Jy's
verkeerd. En jy sal nooit verder beweeg as wat jy nou beweeg nie. Jy sal so bly, jy sal
nooit enigsins verder gaan totdat jy daardie grens oorsteek en dit regmaak nie. Onthou,
jy kan dit nie doen nie; jy sal oor die Woord van God moet loop.

En solank jy lewe, sal jy dit altyd onthou. Die langste dag van jou lewe, jy sal
vanaand onthou. Onthou, ek vertel julle SO SPREEK DIE HERE! Ek het vanmiddag in die
woud gesit, gebid, Hy het met my gepraat oor hierdie, het gesê, “Sê dit en noem dit, en
ek sal iets vir jou doen.” En hier is dit.

Nou laat ons bid.

96 Hemelse Vader, eerbiediglik en opreg staan sondaars nou in hierdie gehoor. Hulle
het opgestaan uit hulle sitplek en het hiernatoe opgeloop, net om 'n belydenis te maak.
Daar is Christene wat gekom het, wat hulle belydenisse maak.

Hier's kosbare klein susters toe die lig oor hulle geflits het, diep in hulle harte het
hulle geweet hulle is verkeerd, hulle het geweet dat die Bybel daardie dinge leer, en
hulle is nou gewillig om alles op te gee.

Hier's broers wat hier staan, kosbare broers, seuns van die lewende God, wat, deur
geloofsbelydenis en louwarm toestande, wat uit in die wêreld gedwaal het. Hulle kom
vanaand terug, Vader. Hulle kom terug. Hulle is, hier is hulle.

97 Nou, Vader, ons besef dat toe hulle op hulle voete gestaan het, hulle het gebreek;
alle wetenskaplikes, hulle sê jy kan nie opbeweeg nie, jy word afgehou. Maar toe hulle
hulle hande opgesteek het en hierdie kant toe geloop het, het hulle bewys dat daar 'n
Gees in hulle is wat 'n besluit kon maak. Hulle het dit gedoen vir Christus.

Jesus, hier is U Eie Woorde, en ek gaan hulle net vir U aanhaal.

Ek gee U hierdie mense vanaand, as U dienskneg. Ek het gedoen net soos U vir my
gesê het om te doen, vandag in die woud, en hier's net presies wat U gesê het sou
plaasvind.  En  daar  is  getuies  van  daardie  dinge,  wat  hier  staan.  Om  U—U
teenwoordigheid te bewys, U het oor die gehoor beweeg, die mense vertel wie hulle was
en waar ... hulle gedoen het, ensovoorts, ken die mense, name, en wie hulle was en wat
hulle gedoen het, wat verkeerd was.
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98 En nou het U gesê in U Woord, dat: “Hy wat My sal bely voor mense, hom sal Ek
bely voor My Vader en die heilige Engele. Hy wat skaam is vir My voor mense, sal Ek
skaam wees vir  hom voor My Vader en die  heilige Engele.”  Nou hierdie  susters  en
hierdie broers het vanaand gestaan in die teenwoordigheid van hulle lidmate en hulle
pastore, en hulle geliefdes, om te sê dat—dat hulle nie skaam is vir U nie, maar hulle is
skaam vir die manier wat hulle gedoen het. Nou ek is seker, Here, dat U hulle vergewe
het. U het dit belowe. U het gesê, “Hy wat sy sondes sal bely, het genade.” En hulle het
dit bely, en hulle sal genade ontvang. En U Wat die siekes kan genees, en sê, “Is dit nie
so maklik om te sê, 'Jou sondes is vergewe,' as om te sê 'Neem jou bed op en loop'?”

99 Ek eis hierdie. Ek—ek eis elkeen van hulle, Here. Ek het vir U probeer staan al
hierdie jare, en U Woord. En hulle het vanaand vir U gestaan, en ek maak aanspraak op
hulle. Ek neem hulle uit die kake van die wêreld, en ek bied hulle vir U, Here Jesus.
Hulle  is  die  trofeë  van die  Boodskap vanaand,  van die  Woord van God.  Hou hulle,
Almagtige God, onder U Heilige Krag. Mag hulle groei, mag die Lig van God op vlam in
hulle lewe. Mag daardie manne en vroue, Here, begin groei in die krag en sterkte van
die Heilige Gees. Mag iets gebeur wat al hulle kerke sal verander en—en hele buurt
omgewing van waar hulle is. Skenk dit, Here. Ek gee hulle aan U, hulle is U sin. Hulle—
hulle is die trofeë van die diens vanaand, van die Woord wat verkondig is. Ek eis hulle
lewe, in die Naam van Jesus Christus. Ek wil hulle ontmoet aan die ander kant, waar
hulle onsterflik is, weer terug verander na jong manne en vroue, en weer jonk en lieflik
wees vir altyd. Hulle behoort aan U, Vader. Hulle is trofeë wat God gegee het aan Sy
Seun, Christus Jesus, deur die krag van Sy Teenwoordigheid en die Woord van God.
Hulle behoort aan U, Vader. Ek gee hulle aan U, in Jesus Christus se Naam; en maak
aanspraak op elke lewe, elke lewe wat hier staan. Elke belydenis is ontvang, elke sonde
is vergewe.

100 En almal wat hier staan, ek—ek—ek bid vir Heilige Gees krag in hulle, om uit te
voer, om te doen wat reg is, om hulle te help in hierdie donker uur wanneer die wêreld
so vol glans is. En, O God, help my môre-aand, om—om dit skoon en helder te bring vir
hulle, Here; en sny die glans los van hierdie wereld, dat hulle gereed mag wees om
Christus te ontmoet met die tyd van Sy Koms. Skenk dit, Vader. Ons glo U nou.

En terwyl ons ons hoofde gebuig hou.

101 Elkeen van julle wat op julle voete staan, ek glo nie jy het gekom uit nuuskierigheid
nie, omdat jy gekom het onder ruwe, harde Evangelie prediking, wat sny. Maar jy glo
dat Jesus gesê het dat, “Geen mens kan na My toe kom tensy My Vader hom trek nie,
en almal wat die Vader My gegee het sal kom.” Nou dis 'n bevestigde Woord van God.
Hy het vir Abraham gesê, Hy het beloof en op die eed gesweer, en hier het julle die
Stem van God vanaand gehoor en op daardie basis gekom. Jy moet vergewe word! En
almal van julle aanvaar dit en glo dat God jou vergewe het van jou foute, en vanaf
hierdie aand, deur die genade van God, sal jy vir Hom lewe die res van jou lewe, en
alles doen wat hierdie Bybel leer vir jou om te doen, en glo jy dat God jou die genade
gee om dit te doen, deur jou te vergewe van jou verlede; steek jou hand op, sê, “Ek glo
dit met my hele hart.” God seën jou.

102 Almal van julle Christene daarbuite wat trots is op hulle, sê, “Prys God, vir hulle!”
[Gemeente sê: “Prys God, vir hulle!” — Red.] Laat ons dit weer sê. Prys God, vir hulle!
[“Prys God, vir hulle!”]

Nou laat ons op ons voete staan, almal. Ek wil 'n akkoord van:
Ek het Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota.

Laat ons almal nou saam, almal sing dit met ons hande op. Goed.
Ek het Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se boom.

103 Voel julle nie goed uitgewas nie? Kan die Woord jou nie soort van skrop en jou
beter laat voel nIe? Nie waar nie?
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Jy glo nie ek is 'n—'n—'n vals nie, dink jy? Glo jy ek is die Waarheid? [Gemeente
sê, “Amen!” — Red.]

Ek kyk nou net na daardie Engel van die Here Wie ek dophou oor die mense, wat
rondgesirkel het reg rondom oor hierdie groep wat hier staan in die vorm van die kruis.
God in die Hemel! Dieselfde foto jy … Engel wat jy op daardie foto sien, is net reg hier
oor hierdie groep mense, beweeg net rond, ek hou Dit dop, van plek na plek. Ek glo,
selfs, dat elke siekte wat in daardie skare staan is weg. Ek—ek glo dit met my hele hart,
dat elke sonde vergewe is.
104 Laat ons net—laat ons net mekaar se hande skud terwyl ons sing “Ek het Hom lief.”
“Ek …” Sê, “Prys die Here!” [Gemeente sê, “Prys die Here!” — Red.]

… Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se boom.

Nou laat ons Hom net loof, sê, “Prys die Here! Dank U, Here Jesus.” Ons dank U,
Here, dat U die mense ingebring het, vir U Woord. Dis skerp soos 'n tweesnydende
swaard, maar Dit onderskei die gedagtes van die hart. Dit maak seker. Dit besny die
wêreld, die vlees, die wêreldse dinge weg van die mense, en maak hulle nuwe skepsels
in Christus. Hoe dank ons U, Vader! Ons prys U met ons hele hart. Dank U vir hulle,
Here. Mag hulle gevul word met die Gees! Mag die Heilige Gees hulle net neem in Sy
beheer, en mag daar 'n outydse herlewing uitbreek onder hierdie kerke, Here, dat dit
net sal wyd uitkring deur die gemeentes, oral aan die brand steek deur die krag van
God. Stuur ons ware pinkster, Here, ware krag van die Gees terug in die lewens van die
mense. Skenk dit, Vader.

Hulle  behoort  aan U.  Deur  die  genade van God,  hulle  behoort  aan U.  Hulle  is
Abraham se Saad, volgens die belofte. Skenk dit, Here. Hulle glo U Woord; enigiets
teenstrydig, asof dit nie was nie. Hulle glo die Woord, want hulle is Abraham se Saad.
Hulle behoort aan U, Vader, voorbestemde Kerk om te skyn in die laaste dag. Dank U,
Vader, vir hulle.

Ek het Hom lief …

Steek julle hande nou op en loof Hom. “Ek …” Ver bo-op die balkonne! Dis reg.
Omdat Hy my eerste liefgehad het en …
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