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Jehovah-Jireh #2
Grass Valley, California, USA

1 Dankie,  Broer Roy. Laat ons net 'n oomblik bly staan terwyl  ons bid.  Buig ons
hoofde, as julle sal. En laat ons nou net dink as daar enigiets in jou hart is, wat jy sou
begeer dat God jou moet antwoord, vanaand, 'n versoek, laat dit bekend word deur julle
hand optelig, en sê: “Ek het 'n versoek voor God.” Nou laat ons ons hoofde buig terwyl
ons bid.

2 Ons Hemelse Vader, ons ag dit so 'n groot voorreg, om te kom na U; in die wete,
dat as ons kom in die Naam van die Here Jesus, ons is belowe dat ons sal ontvang
waarvoor ons vra. Nou ons kom nie na die Troon van Oordeel nie. Ons wil beslis nie
daarheen  kom nie,  of  na  die  Troon  van  geregtigheid  nie.  Maar  ons  …  kom na  die
Genadetroon, waar ons—ons seker is dat ons versoeke toegestaan sal word. Want, ons
kan nie U oordeel  staan nie,  nog minder kan ons leef deur U geregtigheid, maar U
genade is wat ons vra. Vergewe ons dan, Here, van ons sondes. Ons bid dat U dit sal
skenk, en dat U met ons sal wees vanaand, beantwoord elke versoek wat daardie hande
verteenwoordig, wyl hulle opgelig is. U weet wat onder die hande is, in die hart. En,
God, sonder twyfel was dit vir siekte, en verlossing, en geliefdes. Ons bid vanaand,
Vader, veral vir hulle, dat U hulle versoeke sal toestaan.

3 Nou ons het gepraat oor U getroue dienskneg, Abraham, laat ons voortgaan met
hom vanaand, in sy reis. Ons bid dat U ons sal seën soos ons afgaan langs die pad van
baie honderde jare gelede, met 'n getroue dienaar wat geglo het aan U Woord. Mag dit
'n voorbeeld wees, soos Paulus gesê het in die Hebreërs, van wat Abraham was, 'n
voorbeeld. En ons bid dat hy, die geloof wat hy gehad het, geopenbaar sal word aan ons
vanaand; om die Woord van God te glo, en nie te twyfel nie, nie een Woord daarvan nie,
maar Dit alles te glo, en te glo alles wat Hy gesê het. En mag ons in staat wees om vas
te hou aan daardie beloftes wat Hy aan ons gemaak het, en die kinders van Abraham te
wees deur in Christus te wees. Ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.

Julle kan sit.

4 Broer Borders is 'n bietjie langer as ek, so ek moet die mikrofone 'n bietjie korter
maak. En dis 'n voorreg om vanaand weer hier te wees in hierdie diens, en om te bid vir
die siekes,  en te doen wat die Heilige Gees ons versoek om te doen. Ek wil  dit  sê,
komplimentêr. Van al my reise deur die V.S.A. die Verenigde State en Kanada, het ek
iets gisteraand gesien wat my meer opgewonde gemaak het as al die rystoele wat ek
gesien leeg staan het, en al die krukke wat neergelê is, die blindes wat gesien het, die
dowes wat hoor, die stommes wat praat, die dooies wat opgewek is, die dokter het 'n
verklaring geteken dat “die persoon was dood, en het opgestaan.” Dis alles opwindend.
Maar wanneer ek mense soos gisteraand sien, wie lidmate is van die kerk, wat die
Waarheid ontvang en opstaan in die middel van die mense, om te bely hulle is verkeerd
en gewillig is om reg te doen, dit was die beste wat ek van weet.

5 Die Kerk, miskien is die Bruid al reeds gekies. Dis, Haar gereed kry nou. Die maak
Haar …

Die herlewing is verby. Ons weet dit. Daar's nie meer herlewing gees nie. Twee ure
van diens, almal kla. In 'n herlewing, is dit dag en nag, die heeltyd, nooit rus nie. Die
herlewing is verby. En so ons straal.

Abraham moes dit  uitsweet  totdat  hy  karakter  gehad het.  En  toe  hy  karakter
gevind het, die volgende ding was berei haar om die bruidegom te ontmoet. Dis die
volgende ding. Julle onthou toe hy haar gevind het? In die aandtyd, die aandlig.

Treffend dat die vroue en mans, beide, gisteraand; en hulle sien, in eerbied tot die
Woord, opstaan en erken dat hulle verkeerd is, wil God se vergifnis vra, en om aan te
gaan. Hierdie is die plek om 'n herlewing te hê. As daar enige herlewing is wat ek van
weet, sal dit gebeur hierlangs, waar eerlike harte is. Waarom? Jy het iets om aan te
werk, sien. Iets … Meeste van hulle sal arrogant raak, hulle wil nie hê jy moet hulle
daarvan vertel nie; net onthou, daardie soort saad is 'n denominasionele saad, nie 'n
Saad van Abraham nie. 'n Saad van Abraham sien die Woord, en dit glo die Woord,
dadelik.
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6 Toe daardie klein prostituut, by die put daardie aand, die vrou by die put … Daar
was priesters en rabbi's wat rondom gestaan en kyk het na wat Jesus verrig het, en gee
Sy  Messiaanse  teken  vir  hulle,  'n  Skriftuurlike  teken,  en  hulle  het  gesê:  “Hy  is
Beëlsebub, 'n duiwel, 'n fortuinverteller.”

Maar sodra daardie Lig geflits het vir daardie vroutjie, toe Hy vir haar gesê het wat
sy gedoen het, het sy gesê: “Meneer, ek merk dat U 'n Profeet is. En ons weet dat as die
Messias kom, en, wanneer Hy kom, sal Hy ons die dinge sê.” Sien, gou het daardie
voorbestemde Saad dit gegryp, want dit was 'n Saad van Abraham, waarlik. En sy het
die Lig gesien. Dit was die Woord. Sy het geweet die Woord het dit belowe dat, wanneer
Messias kom, sou Hy daardie dinge doen, en sy het dit herken.

Jesus het gesê: “Ek is Hy wat met jou praat.”

Sy het in die stad ingehardloop en probeer om andere te oortuig. Sy het gesê:
“Kom, kyk 'n Man Wie vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die einste
Messias nie?” Sien?

7 Nou net 'n woord vir ons susters. Ek is altyd bestempel as 'n vrouehater, maar ek is
nie. Sien? Toe ek 'n klein seuntjie was, het ek 'n onaangename ondervinding gehad;
maar ek het altyd 'n groot respek vir 'n vrou gehad wat 'n vrou was, 'n dame. Maar ek
het geen respek vir hulle wat voorgee om te wees en nie is nie. Ek sien graag 'n dame,
'n ware egte dame, sy's 'n edelsteen.

In hierdie dag is vroue verdraaid, mees verdraai in hierdie laaste dae. Die Skrif sê
so. Waarom? Dis die uitgaan van die eeu. Onthou julle wat was die eerste verdraaïng?
Was  'n  vrou.  Dis  reg.  En  in  die  laaste  dag!  Ons  het  nooit  dit  gehad  nie;  ons  het
sesduisend jaar gehad waar dames probeer om dames te bly. Nou probeer hulle optree
soos mans, trek klere aan soos mans, sny hulle hare af soos mans, ensovoorts. Hulle
het dit nooit gedoen in enige ander eeu nie. Die Bybel voorspel dit, dat hulle dit sal doen
in die laaste dae. En hier het jy dit, verdraaïng van vroue. Geen wonder die Bybel het
gesê: “Hulle wat ontsnap uit—uit—uit Sion sal glorieryk wees in die oë van die Here, in
daardie dag.” Sien, hoe hulle wat ontsnap!

8 Jy sê: “Dit maak geen verskil nie.” Dit maak 'n verskil. Iemand het vir my gesê, nie
lank gelede nie, gesê: “Broer Branham, daardie dingetjie maak nie 'n verskil nie.”

Ek het gesê: “Dit het vir Paulus. En Paulus het gesê: 'As 'n engel uit die Hemel kom
en enigiets anders leer, laat hom vervloek wees. ' Of hulle prediker, of engel, of biskop,
pous, of wat ook al hy is, laat hom vervloek wees as enigiets teenstrydig is Hiermee.”
Sien, dis presies. Galásiërs 1:8, as julle Dit wil lees.

En hy het gesê: “Wel, ek dink nie …” Gesê: “Ek het vroue gesien met kort hare,
was net so sagmoedig en sag.”

Ek het gesê: “Dis presies reg, ek het dit ook gesien. Maar dit is nie dit nie. Sien, jy
moet kom na wat die Bybel gesê het!”

Wat as God vir Moses gesê het: “Trek jou skoene uit,” en hy het gesê: “Here, ek sal
net my hoed afhaal, in plaas daarvan”? Sien? Jy moet doen wat God sê om te doen! En
die probleem daarmee was, wat ek dink, wat my so bekommerd maak daaroor, dat
predikers so 'n ding sal verduur! Wat is dit? Dit wys dis 'n moderne Adam wat gegaan
het met sy vrou. Sien? God wil  'n ander Adam he wat staan met die Woord, en Hy
alleen, die Woord alleen. Die Woord is reg, ongeag! Moenie daardie weg gaan nie.
9 Nooit, in sesduisend jaar, was dit ooit dat vroue ooit begeer het om hulle hare te
sny nie, aan te trek soos mans, om verdraai te wees nie. Ons is by die endtyd. En
Amerika, enigiemand wat weet van profesie, weet dat Amerika word verteenwoordig
deur 'n vrou. Hierdie is genoem “vroue se vryheid.” Vryheid vir wat? Om te doen soos sy
behaag, sonde.

'n Vrou kan nie doen wat sy wil doen nie. Die Bybel sê nee. 'n Vrou is 'n byproduk
van 'n man. Sy's nie eens in die oorspronklike skepping nie. Dis presies reg. Sy was
geneem uit 'n man. Mens was beide vroulik en manlik; Hy het die vroulike gees gevat en
gesit in 'n ribbebeen wat kom uit sy, sy. Luister! Het julle opgelet toe Rebekka Isak
tegemoet gegaan het, toe sy van die kameel afgespring het, het sy haar gesig bedek?
Waarom? Sy het gekom na haar hoof.

Hulle weet dit nie. Hulle moet dit doen, in elk geval. Het julle opgelet as 'n vrou
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trou, sit sy 'n sluier oor haar gesig? Waarom? Sy kom na haar hoof. En die Kerk, die
Kerk, wat die Bruid voorstel, behoort haarself te versluier van enige geloofsbelydenis, sy
kom na haar Hoof, die Woord. Christus is die Woord, en Hy is die Hoof.

10 Nou, vriende, ek wil nie daarmee begin nie. Ek—ek—ek het gekyk daar vandag,
met vyfhonderd tekste, 'n bietjie meer as vyfhonderd tekste, met diep leerstellinge oor
die Bybel.  Maar ek wil  net bly by Abraham vir  hierdie byeenkoms, op een of ander
manier.

Julle weet, ek glo die Here mag, as die broers nie omgee nie, en as almal, ek wil
graag terugkom hierheen en 'n herlewing hou waar julle 'n rukkie kan bly, sien, waar
ons regtig kan ingaan en net kyk. [Gemeente gee applous — Red.] Dankie. Dankie.
Dankie. Ek weet daar's vis hier, ek—ek—ek weet dit. En ek hou daarvan om vis te vang.
En julle het materiaal om mee te werk, iemand wat eerlik is. Enigiemand kan verkeerd
wees. Julle weet nie; ek sterf daagliks, van my foute, en probeer lewe voor Christus. En
enigeen wat groot genoeg is, en genoeg Gees van God het om op te loop en erken dat
hulle verkeerd is, sê: “Ek wil die regte ding doen,” ek het 'n klomp vertroue gekry net
daar, want, sowaar dis Abraham se Saad. Hulle wil Dit weet. Hulle weet Dit nie tensy
hulle Dit hoor nie. Maar Dit moet eers gehoor word, het gesê: “Hoe ons … sonder 'n
prediker? En hoe kan 'n prediker preek tensy God hom gestuur het?” Dis presies die
Waarheid. Nou, let nou op.

11 Ons gaan terug na Abraham nou. Ons beter teruggaan na hom, so, en gaan voort
daarmee. Kan julle my goed hoor, bo, op die balkon daarbo? Ons … Lekker om te sien,
vanaand, so 'n goeie opkoms. Julle is sulke lieflike mense hier. Ek is seker …

Het gepraat met 'n vriend vandag, wat gekom het van Kanada. Die Here het my
gelei daar na 'n sekere plek waar ek moes kyk vir iets om te gebeur. En dan staan …
Hierdie vriend, ek het hom ontmoet, en hy het gepraat oor hoe die Amerikaanse mense
baie vriendelik is. En ek het gesê: “Ja, en hier is party van die—die voorbestemde Saad
van God, in en om hierdie plekke, en in hierdie mees goddelose plek.” Ek bedoel nie julle
stad hier nie. My stad, waar ek vandaan kom, is net so sleg soos julle sin. Maar die hele
wêreld  is  boos,  maar  al  die  gespuis  het  oorgespoel  na  die  Weste.  Ons  weet  dit.
Beskawing het daarmee saambeweeg. En waar beskawing is, dis daar waar sonde begin.
Dis reg. Kyk daarna op en af hier. Hierdie is 'n prediker se begraafplaas. Dis reg. Kyk na
Los Angeles, alles, en elke sekte land net daar, en elkeen het 'n geloofsbelydenis, 'n
leerstelling. Om die Woord daarin te kry, jy kan dit nie doen nie. Dis so besoedel! Dis
reg. Demone, duiwels, reg by die setel  van Satan! Maar tog te midde van dit  alles,
daar's Saad daarin, ook. En al ding wat jy kan doen, is versprei die Lig. En as enige van
daardie Lig … As daar Saad is daar, sal dit tot Lewe kom sodra die Lig dit tref. Jy moet
net Lig saai, dis al. En Hy is die Aandlig, ons weet dat dit is, Sy Woord.

12 Nou, gisteraand het ons Abraham gelos. Ek het begin met—met die 22ste hoofstuk,
maar ek het nooit klaargemaak nie, want ek het terug gegaan om dit te baseer op wat
Abraham was in die begin. En ons het hom gelos gisteraand waar God die verbond
bevestig het met hom. O, ek hou daarvan. Skeur die gasheer, maak 'n—'n verbond met
Abraham. En hoe het ons … Toe Hy Abraham geroep het, en wou die verbond bevestig
het met hom, het Hy hom gesê om drie drie-jaar-oue diere te vat, en hulle middeldeur
te skei. En ons het die drieë. Ons het nie tyd om daarop in te gaan nie. Goeiste, jy kan
bly op daardie een, daardie een onderwerp net daar, tot in die oggend, sou dit  nie
verduidelik hê nie. Maar jy raak net soort van die hoogtepunte aan, en verwag dat die
Heilige Gees in hierdie tyd om die res daarvan te openbaar.

13 Nou, hoe dat die volmaaktheid, die volmaakte Offer, perfek, God vervolmaak in
menslike lewe wat Hy gaan doen. Ons weet ons het … Ons het God die Vader, wat die
Almagtige Jehova is. Toe was Dit in 'n Ligkolom, het Israel deur die wildernis gevat. En
Daardie selfde Jehova wat vlees geword het en onder ons gewoon het, in die vorm van
Sy  eniggebore  Seun,  het  'n  Tabernakel  vir  Homself  geskep  om  in  te  woon,  God
gemanifesteer in vlees. Die volheid van die Godheid het liggaamlik in Hom gewoon, die
volmaakte  manifestasie.  Toe  (deur  die  verbond)was  die  menslike  deel  van  Hom
weggeneem, geskeur, sodat Hy (hierdie verbond) die Liggaam wat gesterf het kon skei,
die Bloed wat gestort was vir die vergifnis van sondes, en Dit opgehef en Dit op Sy
regterhand gesit, en die Gees teruggestuur op Pinksterdag. En daardie selfde Lewe wat
in Christus Jesus gelewe het moet gelewe word in die verbond mense, dieselfde Lewe
doen dieselfde ding. Jesus het gesê in Johannes 14:12: “Hy wat in My glo, die werke wat
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Ek doen sal hy ook.” Nou, dis óf reg óf verkeerd. Dit moet reg wees! Vir my, elke Woord
Daarvan is reg. Elke Woord is volkome reg. Let op hoe glorieryk God werk.

14 En  dan  hoedat  daardie  van  Vader  …  Soos  Matthéus  sê:  “Gaan  julle  daarom,
verkondig aan alle nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader, Seun, en Heilige
Gees.” Sien? Nou, Vader … Bedoel nie ons het drie Gode nie. Ons het een God in drie
ampte (Vaderskap, Seunskap, Heilige Gees), dieselfde God gister, vandag, en vir altyd.
Dis presies.

Nou let op hoe glorieryk dit geopenbaar is aan Abraham, en hoedat God, in hierdie
Lig, tussen hierdie stukke gegaan, hulle geskeur het. Net soos die … Ons het gisteraand
gevat, hoe hulle 'n kontrak gemaak het, het dit uitgeskryf en dan geskeur, sodat dit
moet pas. Die kontrak moet bymekaar pas.

15 Nou sien julle, vriende, dis wat ek probeer sê. Selfs onder ons Pinkstermense, daar
is hierdie duiwel van intellektuele, probeer om mense te laat … Nou, ek glo in al die
gawes van God. Ek glo in uitroep. Ek glo in praat in tale. Ek glo in al die dinge wat God
gesê het. Maar tog kan jy nie vertrou op enige van daardie dinge dat jy die Heilige Gees
het nie. Sien, jou lewe moet daarmee saamgaan. Sien? Jou … “Deur jou vrugte word jy
geken.” Sien? En dit is die dinge wat my bekommer vandag, want ek sien my eie kerk,
die Pinksterkerk, word die “vorm van godsaligheid,” wat afwyk van Waarheid. En bring
die Waarheid van die Woord aan hulle, hulle wyk Daarvan af. Dan vra jy hulle: “Kom, sit
saam met my,” hulle wil dit nie doen nie. Sien, dit wys daar's iets verkeerd. Dis wat my
bekommer. En, nou, dis nie dat ek teen my kerk is nie. Ek's …

16 As ek Christus liefhet, sal dit baie beter wees vir my om te spog oor Sy Kerk as wat
dit sou wees om oor Hom te spog. Want ek sou liewer dat jy spog oor my kinders as om
te  spog  oor  my.  En,  onthou,  ek  het  dikwels  gedink,  as  ek  twee  druppels  van  die
letterlike Bloed van Jesus in 'n houer het, hoe ek Dit sal vashou, dat ek Dit nie mors nie.
Ek sou baie versigtig loop. Maar vanaand het ek groter as dit, in Sy aangesig, het ek die
gekooptes deur Sy Bloed. Sien, Hy het Sy Bloed gestort vir jou. En hier is ek as 'n
prediker vanaand, hou, of wys julle, julle Ewige bestemming. So ek gaan nie verwys na
enige geloofsbelydenis of enige dogma nie; dit moet die Woord wees, want dis die ding
wat blywend gaan wees. My geloof is gebou op die Woord, en Christus is die Woord. En
as Christus die Woord is, dan is dit die Woord wat gemanifesteer word reg onder ons.
Sien, dit moet wees!

17 Nou, daarom, glo ek dat God van die Ou Testament, alles wat Hy was, het Hy
gestort  in Jesus Sy Seun. En alles wat Jesus van die Nuwe Testament was, het Hy
gestort in die Kerk wat Hy gekoop het met Sy Eie Bloed. Sien? “'n Klein tydjie en die
wêreld,” kosmos daar, die wêreldorde, “sal My nie meer sien nie. Tog sal julle My sien,”
julle, die Kerk: “want Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot die einde van die wêreld.”
Dan die Lewe, die kontrak, die Gees wat uitgegaan het van Christus op Gólgota, is
teruggebring en val op die mense, die Saad van Abraham, wat God die belofte aan
gemaak het. Onthou, dit was nie aan al sy sade nie, maar die “Saad.”

18 Nou, daar's 'n doktriene van voortbestemming wat verrot is, onsin. Maar daar is
eintlik 'n ware voorbestemming. God, deur voorkennis, kan voortbestem, want Hy het
voorkennis. God is nie gewillig dat enige moet vergaan nie, maar, as die oneindige God,
het geweet wie sou vergaan en wie sou nie.

Dis waarom Hy gesê het voor Isak of—of … voor Jakob of Esau gebore is, Hy het
Esau gehaat en Jakob liefgehad. Sy voorkennis het Hom laat weet dat Esau was 'n
skelm,  en Hy het  Hom laat  weet  dat  Jakob daardie  geboortereg gerespekteer  het;
ongeag van hoe hy dit gekry het, hy wou dit hê. Nou, albei seuns, tweeling, gebore uit
dieselfde heilige moeder en vader, maar die een was 'n verraaier en die ander was 'n—'n
gelowige. Nou God, deur Sy voorkennis, het dit geweet.
19 Nou, God, deur voorkennis, Hy—Hy sal nie Sy besigheid soos … Jy sou nie jou
besigheid doen op daardie manier nie, oor 'n los-bol soos daardie nie. God het geweet,
deur voorkennis, wie gered sou word, dus het Hy Jesus gestuur om diegene te vang wat
Hy vooruitgesien het, wat gered sou word. Lees Efésiërs, die 1ste hoofstuk, en julle sal
dit sien. Sien? Nou, daar.

Dan stuur Hy Sy Evangelie om Dit te saai,  en stuur Sy Gees om Dit lewend te
maak. Nou, hulle sal albei in dieselfde veld groei, Hebreërs 6 sê ons dat: “Dat die reën
kom dikwels,” het Jesus gesê: “op die aarde,” en jy let op daarin: “om voor te berei, om
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die aarde te bemes; maar dorings en distels, wat naby verwerping is, wie se uiteinde
verbranding is.” Dit gekry? Nou onthou.

20 Ons sal 'n koringland neem. Julle mense groei koring hier. En hier is 'n—'n droogte
het gekom. Hier is rankplante of onkruid wat julle hier het, party weet onkruid groei in
die veld; die rankplante in die veld, die duwweltjies in die wiel … die veld, die distels in
die veld. En die koring is in die veld. Hulle is albei dors. En die reën kom nie vir die
onkruid nie, maar vir die koring, maar daardie klein onkruid sal sommer regopstaan en
juig net soveel soos die koring sal.

Maar aan hulle vrugte is julle bekend. Dieselfde Gees val op 'n huigelaar en hy sal
skree en aangaan soos die res van hulle, maar sy lewe is wat bewys wat hy is. Sien? En
ons maak te veel staat op sensasie. En vandag is die land vol van allerhande soorte
sensasies, elke soort van 'n onskriftuurlik sensasie en alles anders. Sekerlik. Maar ons
moet terugkom na die Woord, die Waarheid van die Woord. Die Woord, wat Dit gesê
het!
21 Nou, God vertel Abraham dis deur hom, die derde verbond, en die enigste verbond.
Jesus was net 'n bevestiging van die verbond wat Hy gemaak het met Abraham, die
koninklike Saad, Gees se Saad.

En aan julle dierbare Katolieke vriende van my, wanneer julle sê: “Gegroet, Maria,
moeder van God,” is julle nie skaam nie? Hoe kon Maria 'n moeder van God wees? Sy
kon nie wees nie. Julle sê, wel …

Ek het met iemand gepraat nou die dag, hulle verskil. Hulle het gesê dat—dat Jesus
was die—die saad van—van Maria. As Hy die saad van Maria was; voor die saad kon
afkom deur die buis, moes daar 'n sensasie wees om dit te bring. Dan maak julle Jehova
… Sien julle wat julle Hom maak doen?

God, die Skepper, het beide die eier en die Bloedsel geskep, en het voortgebring
die Tabernakel. En die mens het niks Daarmee te doen gehad nie! Dit was God alleen!
Dis reg.

Sy was 'n goeie vrou, sekerlik. Daar's baie goeies wat hier sit vanaand. En as God
klaar is met die gebruik van enigiets, dan is dit  af van die toneel af.  En sy's nie 'n
middelaar  nie.  Sy's  geen  moeder  van  God.  Sy's  'n  goeie,  geheiligde  vroutjie  in
Heerlikheid, want sy het die doel van God gedien. En elke vrou hierbinne het dieselfde
geleentheid, miskien nie op dieselfde manier nie, maar om God te dien. Sien? God sal
jou gebruik.
22 Hy het haar net gebruik vir 'n broeikas, maar die Kind het aan God behoort. Ja, Hy
was die Skepper van beide eier en die hemoglobien. En die hemoglobien, natuurlik, het
van die manlike geslag gekom; en Hy was die Skepper van dit. En Maria het hierdie
baba sonder enige sensasie gehad, niks meer as net die Heilige Gees wat haar oorskadu
het en in haar skoot geskep het hierdie Bloedsel en eier, wat die Mens Christus Jesus
voortgebring het.

En dit was die verbond wat God geskryf het, dat toe God menslik gemaak is onder
ons,  toe  was  Hy  uitmekaar  geskeur.  Sien,  die  drie  van  hulle,  Drie-jaar-oud,  toe
uitmekaar geskeur. En God het een deel Daarvan huis toe geneem saam met Hom, en
die ander deel hier onder gestuur. Nou, wanneer die Liggaam weer ontmoet, sal dit
dieselfde Lewe moet wees wat daardie Liggaam regeer het, sal moet wees dieselfde
Lewe wat hierdie Liggaam regeer. En Hy was die Woord. En Hy is die Woord! Sien? En
die werke wat die Woord gedoen het toe doen dieselfde ding vandag. Hy is die Woord,
die Ewige Woord. En God se Woord is Ewig. Goed.

23 Nou wat het Hy gedoen? Besig om'n weg voor te berei,  wetend dat Israel,  die
natuurlike saad, Hom sou verwerp; maar in die wete dat die koninklike Saad, nie van die
seksuele verhouding met Sarah nie, maar uit die geloof wat Abraham gehad het, wat
Christus voortgebring het, dis die koninklike Saad van alle nasies, die gemengde, die
Bruid wat kom uit alle nasies. Abraham, 'n vader van nasies, nie omdat hy die … gelewe
het met sy vrou, Sarah, en die seun voortgebring het, maar omdat hy die Woord geglo
het. Amen. Dis dit.

24 Nou ons vind, na hierdie, hierdie groot ondervinding. Nou kom ons by die 17de
hoofstuk.  Ons  gaan  probeer  om  by  die  22ste  te  kom,  indien  moontlik.  Die  17de
hoofstuk. Hou julle van die reis saam met Abraham? Ek lief dit om dit dop te hou. Want
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hoekom? Alles wat hy gedoen het was 'n perfekte tipe van die Kerk. Glo julle dit? Let op,
al die Skrifte tipeer dit.

Kyk na Joël,  het  gesê:  “Dit  sal  gebeur in  die  laaste dae,  dat  God Sy Gees sal
uitstort.” Hoedat daar 'n wurm sal kom en Sy kerk opvreet! “Wat die sprinkaan laat
oorbly het, het die wurm; en na die wurm, het die ruspe gevreet.” En dis dieselfde
gogga, dieselfde insek in vier verskillende stadiums. Elkeen eet 'n deel. Hier kom die ou
ruspe of die wurm en eet die bas af, en die ander die vrugte, en—en dan kom die ander
wat die lewe daaruit suig. Dis wanneer …
25 Christus, daardie Boom wat in die Tuin van Eden was! Daar was twee bome in die
Tuin van Eden. Hierdie twee bome was daar gesit met 'n geboorte doel. En toe … Eva, sy
was die boom van dood as sy aangeraak was. En Christus was die Boom van die Lewe.
Nou deur die vrou kom die dood; deur die Man kom Lewe.

Nou toe Hy hier gestaan het gepraat het met die Jode, het Hy gesê: “Ek … julle … ”

Hulle het gesê: “Ons vaders het manna geëet in die woestyn vir veertig jaar.”

Hy het gesê: “En hulle is, elkeen, dood! Maar Ek is die Brood van die Lewe, Boom
van die Lewe, wat van God uit die Hemel kom, wat as 'n mens hierdie Brood eet sal jy
nooit sterf nie.”

26 God het Engelagtige wesens daar gesit, wat by daardie Boom moes waghou, dat
niemand Dit sou aanraak nie. Nou het Hy Engelagtige wesens, wat probeer om hulle in
die Boom te dryf. Daardie dag, het hulle die visioen gesien, hulle wou terug na die
Boom, om terug te kom sonder 'n versoening. Maar nou nadat die versoening gemaak
is, het die Duiwel hulle verblind, draai hulle ander kant van die Boom. Let op.

Toe Christus op die aarde gekom het, was Hy God se volmaakte Boom. Dawid het
Hom gesien in die 1ste Psalm, het gesê: “Boom geplant by die rivier, riviere van water.”
Baie strome, een Water; baie gawes, dieselfde Gees. “Sy blare sal nie verwelk nie.”

Maar toe Hy op die aarde gekom het,  wat het  gebeur? Die Romeinse mag het
daardie boom afgesny en het Hom gehang aan 'n mensgemaakte boom. Toe het God
daardie Boom opgehef en Dit gesit aan die regterhand, en het die Gees teruggestuur om
'n Bruid vir Hom te kry, soos Adam moes gehad het in die Tuin van Eden. En toe daardie
boom begin het, was dit 'n pinkster boom.

27 Ons hoor die pous te sê: “Al die kerke, kom terug na die moederkerk, na die begin.
Kom terug na Rome!”

Ek wil een geskiedkundige hê, een prediker, of iemand om te staan, my in die gesig
kyk en my te wys dat die kerk begin het in Rome. Die Kerk het begin in Jerusalem op
die Pinksterdag! Dis waar. Organisasie begin in Rome, driehonderd en iets jaar later.
Maar die Kerk het begin by Pinkster; God wat 'n Bruid oprig vir Christus, met dieselfde
Gees wat in Christus was, opwek van 'n Bruid boom. En wat het gebeur? Toe dit begin
steun, groei, het die Roomse tor daarop geklim, en begin om dit af te breek. Wat die
sprinkaan laat oorbly het, het die wurm geëet, totdat dit 'n stompie was.

Maar  God  het  gesê:  “Ek  sal  herstel,  sê  die  Here.”  Daardie  boom  gaan  weer
voortkom, want die Bruid Boom kom na die Bruid.

Luther het opgekom, wat het Hy gedoen? Na regverdigmaking.

28 Dis presies die manier wat die kerk ingekom het, Johannes wat gepreek het oor
regverdigheid. In kom Christus, en preek heiligmaking. Hebreers … Ek bedoel Johannes
17:17: “Heilig hulle deur die Waarheid, Vader. U Woord is Waarheid.” En Hy was die
Woord.  Dis  reg.  Hy  was  die  Offer.  Toe,  op  die  Pinksterdag,  met  die  Heilige  Gees.
Regverdigheid; heiligmaking; en toe die boom die doop van die Heilige Gees ontvang
het, was dit 'n volle Bruidsboom!

Die Romeine het dit afgebyt. Net soos dit afgegaan het, het dit opgekom! En toe dit
begin opkom deur Luther, wat? Na Luther se dood, het hulle dit georganiseer. Wat het
die Man gedoen? Die ou dooie wingerdlote afgesnoei.

Weg  het  sy  gegaan,  verder,  die  hart  van  die  boom  het  gegroei.  Dis  'n
voorbestemde boom! Daardie Saad lê daar, dit moet kom! En op het dit weer gekom, en
Wesley het begin. En hulle het 'n groot herlewing gehad onder heiligmaking. Wat het
gebeur? Hy het dit weer gesnoei, toe hulle georganiseer het. Nooit het 'n organisasie
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ooit opgekom nie. Nooit het een geval wat ooit weer terugkom het nie.

29 Toe  kom  die  Pinksters,  met  die  herstel  van  die  gawes.  Wat  het  dit  gedoen?
Georganiseer! Wat het God gedoen? Het dit gesnoei!

Maar  wat  het  Hy gesê?  “Ek sal  herstel,  sê  die  Here.”  Hy sal  bring  uit  daardie
konglomerasie, 'n Kerk wat Bloed-gewas is, Bybel-vas, en Woord-solied, 'n Bruid! Die
Aandligte kom uit. Waar word die vrugte ryp? Reg bo in die boom. Hier gaan ek weer!

Terug na Abraham, terug, laat ons gaan na Abraham. Hier kom Hy, aandtyd se
koninklike Saad wat inkom. Nasies … Let nou op na die 17de hoofstuk, vind ons uit hier
in die 17de hoofstuk, het God aan Abraham verskyn in die Naam van die Almagtige God.

30 Abraham was nege en negentig jaar oud, en al hierdie tyd het hy nooit geweifel nie,
maar het God se Woord geglo; en het die dinge genoem wat nie so was nie, want God
het so gesê, steeds geglo dat daardie baba sou kom, vasgehou aan die belofte. Wat n
man! Wat 'n broer! “Abraham, wat teen hoop …” Sarah se baarmoeder was dood. Hy
was steriel. Sy liggaam dood. Die Bybel het gesê dit was, dat sy liggaam so goed as
dood was. En Sarah se baarmoeder was dood. En sy was nou omtrent veertig jaar na
menopouse, en steeds het Abraham dit geglo, dat sy die baba sou hê nie, omdat God so
gesê het. Daar het julle dit. Hou vas aan die Woord, want God het so gesê! Maak nie
saak wat, die geloofsbelydenisse wat Dit bedek het, en steeds het daardie Woord daar
gelê! Dit moes kom. En daardie Woord wat in Abraham se hart is!

Maak nie saak hoeveel sê: “Die dae van hierdie is weg, en dit daar.” Solank daardie
Woord daar lê, sal dit skeppende wees, want dis 'n ontkiemde Woord. Want, God is die
Woord, en die Lewe van God is in die Woord. Let nou op wanneer daardie Woord val in
die Lewe van God, iets gebeur, dit word werklikheid. Nou let op.

31 Toe het Hy aan hom verskyn in die Naam van Almagtige God. Nou God het sewe
saamgestelde, verlossingsname. En Hy het hier aan hom verskyn in die vorm van die
Almagtige God,  wat  beteken “El  Shaddai.”  In  die  … “Shaddai,”  in  die  Hebreeus.  El
beteken “sterk een.” Shad beteken: “bors,” soos die vrou se bors. En nou in plaas van
om “shad,” enkelvoud;“Shaddai,” meervoud. Nou wat 'n soet vertroosting vir 'n ou man,
'n honderd jaar oud, wat die Woord van God in sy hart hou, en hier kom die Stem van
God na hom en sê: “Ek is El Shaddai. Ek is die Bree Bors-God.”

O, watter  vertroosting het ons nie!  Nou, onthou, nie net “bors”nie,  maar“bree
bors”! “Vir ons oortredinge deurboor; deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.”

32 Nou, wat doen 'n moeder, met haar klein babatjie, as hy siek is en huil? Sy tel die
baba op. Sy hou hom op na haar bors, en sy … hy word versterk deur die mamma se
borsmelk. En nie alleen is hy tevrede of is hy … Hy is stil. Hy skree op die top van sy
stem, hy's heel versteurd; maar wanneer die moeder hom optel en sit haar … plaas hom
op haar bors, en begin neurie vir hom, sus hom heen-en-weer, hy voel sy ma, sy kop is
op haar  boesem, en hy begin  te  drink  en trek  die  krag van sy  ma,  se  melk,  in  sy
liggaam. Hy maak homself jonk, bou krag op; en is ook tevrede, terwyl hy dag vir dag
sterker en sterker word.

33 Wat 'n ondervinding vir  die Saad van Abraham! Hy's steeds Almagtige God, El
Shaddai! Ons kan vashou aan enige belofte wat Hy gemaak het in die Bybel. Sy Saad,
Sy kinders, as jy siek is, hou net vas aan die bors van die belofte van die Woord wat
gesê het: “Deur Sy wonde is ons genees.” Dit bevredig! En ons trek voortdurend, ons
krag, vanaf die sterk Een, El, die sterk Een, die Ewige Een, trek Sy Lewe uit Hom, deur
Sy belofte.

Watter gevoel gee dit 'n persoon wat lê op die boesem van El Shaddai, glo, in die
wete dat ons die krag van Christus kry, van Sy belofte, in ons!

Toe El Shaddai Abraham op Sy bors laat le het, vyf-en-twintig jaar tevore; 'n ou
man, vyf-en-sewentig jaar oud, en sy vrou vyf-en-sestig; hy het dit nooit gelos nie. Hy
het reguit geloop deur 'n vreemde land, onder vreemde mense wat God nie geken het
nie, maar hy is voortdurend getuienis gegee en was sterk in sy geloof, God geprys, want
hy het geweet hy was versterk deur daardie belofte.

34 Wat  'n  hoop  is  dit  vir  die  kerk  vanaand,  in  die  uur  van  duisternis,  bygeloof,
sensasie, intellek. Die Heilige Gees het gesê: “In die laaste dae sal daar 'n intellektuele
kerk  kom.  Die  Gees  spreek  uitdruklik  en  sê,”  I  Timóteus  3:  “in  die  laaste  tye  sal
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sommige die Geloof verlaat, oorgee aan verleidende geeste, en doktrienes van duiwels,”
sekerlik: “het 'n vorm van godsaligheid.” Wat het hulle gedoen? “Roekeloos, verwaand.”
Doktor Ph.D., LL.D., QST, al hierdie titels. “Wel, Doktor So-en-so, 'n tyd so-en-so, is ons
pastoor.”

Ek sou liewer dat een of ander man in my familie, of my kind, nie die verskil ken
tussen boontjies en koffie nie, en weet van Christus! Dis reg. Neem hom uit iewers by 'n
ou stomp en kniel op sy knieë en bid saam met hom totdat die Heilige Gees in hom kom.
Ek sou liewer dit wil hê as al die sielkunde wat jy in hom kan gooi deur 'n doktorsgraad.
Vertel hom die Woord van God! Ja.

35 “Maar roekeloos, verwaand, liefhebbers van genot meer as liefhebbers van God,
onversoenbare, kwaadsprekers, bandeloos, en dié verag wat reg is.”

O, julle sê: “Dis Kommunisties.” Nee, nee! Dis sogenaamde Christene.

“Het 'n vorm van godsaligheid, maar die Krag daarvan verloën, bly weg van sulke
mense. Want dit is die soort wat van huis tot huis gaan, dom vroue lei, weglei deur
allerhande begeerlikhede, nooit in staat om te kom tot die kennis van die waarheid nie.”
Dis reg. Dis wat dit is. En ons sien daardie dag.

36 En  wat  'n  vertroosting  vir  die  gelowige,  om  homself  af  te  sonder  van  al  die
ongeloof, al hulle goddelose geloofsbelydenisse, al hulle goddelose doktrienes, en reguit
na Christus te kyk en die Woord te neem, en vas te hou aan daardie Woord totdat jy
sien dat Dit gemanifesteer word. Maak nie saak hoe lank jy moet wag nie, bly daar! God
het dit belowe. Hy het jou daarheen gelei, hou daaraan vas! Bly daar. Moenie dit terug
vat nie. Bly net daar. As jy seker is daarvan, sal jy daar bly. Maar as jy twyfel, sal jy
wegdraai vir enige klein dingetjie. 'n Aap gryp na blink goed, maar 'n beer hou sy greep.
So, jy bly! Ja, hou vas, goeie greep!

37 El Shaddai! Hy het gesê: “Ek is El Shaddai. Abraham, Ek is die sterk Een. Jy's 'n ou
man. Jy's 'n honderd jaar oud nou, jou krag is alles weg; maar ek is jou Krag! Jou hoop
is alles weg; maar ek is jou Hoop!”

O, julle wat ly, vanaand, hier met kanker en goed, kan julle nie sien waar julle Krag
vandaan kom nie? Nie van die dokter se mes nie, maar van God se Woord! “Ek is jou
Porsie! Ek is jou Krag! Jy kry jou krag van My! ”

Sonder geringskatting van die chirurg nou; hy doen sy deel wat hy kan. Maar God
is die Geneser. Geen chirurg, geen dokter, geen medisyne genees nie. Nee, meneer,
hulle het nie medisyne wat sal genees nie. Nou, enige dokter sal dit vir jou sê. Hulle het
hulp, maar God is die Geneser. Hulle mag werk aan 'n sny in jou hand, maar God moet
dit genees. Hulle het niks wat weefsel bou nie, as hulle kon sou hulle 'n man kon bou.
So julle sien, God is die Geneser. Jy kan 'n been spalk, maar God moet dit genees. God
is die Geneser: “Ek is die Here wat al jou krankhede genees.” En jy kan nie God se
Woord maak lieg nie; Dit sal net terugkom na die waarheid elke keer, net reguit terug.
Jy kan Dit nie laat lieg nie.

38 Nou hulle sê die Bybel weerspreek Homself. Ek het gevra, en vir mense gese ek sou
hulle 'n jaar se salaris gee op die veld, as ek kon, alles wat ek kan doen, om my te wys
in die Bybel waar een woord die ander een weerspreek. Dis reg. Dis nie daar nie. Dis
omdat jou vleeslike gemoed kyk daarna op daardie manier.  Die Heilige Gees is  die
interpreteerder van daardie Woord. Daardie Woord is waar, bymekaar gesit. Dis alles
daar soos 'n legkaart, maar dit neem die Heilige Gees om Dit bymekaar te sit, om Dit die
prentjie  van God se  verlossing te  maak en Sy seëninge aan Sy mense.  Amen.  Dit
weerspreek nie Ditself nie! Daar's nie een Skrif, nie een vers van Dit, wat die ander een
weerspreek nie. As dit is, dan is dit nie werd die papier waarop dit geskryf is nie, dis
misleidend. God mislei nie. God is waar, presies, heilig, eerlik. Hy's God.

39 Nou,  toe  Abraham hierdie  woord  gekry  het,  dat:  “Ek  is  El  Shaddai.  Ek  is  jou
Sterkte-gewer!  Jou  vrou,  haar  baarmoeder  het  opgedroog,  sy's  veertig  jaar  verby
menopouse, jou liggaam is so goed soos dood; maar ek's El Shaddai.” Hy het Ismael
gehad, julle weet; maar Hy het gesê: “Dis nie hy nie. Nee, hy sal 'n man van aansien
wees. Hy gaan soveel prinse voortbring. Maar die een wat ek die belofte mee gemaak
het, is tussen jou en Sarah.” Dis reg! Amen. Abraham het baie goed gevoel.

Hy het gesê: “Nou, ek wil jou iets vertel, Abraham. Ek gaan jou naam verander.”
Hy het gesê: “Jy sal nie meer Abram genoem word nie, maar Abraham.” Abram beteken
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“hoog—ho”er vader.“ Maar Abraham beteken ”vader van nasies.“ En S-a-r-a-i nie meer
nie; sy's S-a-r-a-h, Sarah, ”prinses.“ Verander hulle name! Wat 'n—'n veranderde naam!
Iets moes plaasgevind het, want hulle is … Sien, daar moet 'n verandering wees voor
dinge kan gebeur. Hy kon nie vir hulle die kind gee, terwyl hulle name so was nie.

40 En jy kan nie wedergebore word solank as jou naam af is van die Boek van die
Hemel nie. Jy mag dit sit op elke kerk, Methodis, Baptis, Presbiteriaan, dra dit van plek
tot-plek, maak rusie met hulle almal; maar dit sal moet wees op die Boek van die Hemel
voor enigiets kan plaasvind, en n nuwe skepping kan kom. Voor nuwe lewe kon kom,
moes hulle name verander word. Jy mag dalk joune verander, ook, af van sommige van
hierdie mensgemaakte boeke, na die Boeke van die Hemel.

“En daar, jou naam is nie meer Abram nie: 'hoogste vader; maar dis Abraham:
'vader van nasies. ' Geen meer (Sara), Sarai, maar Sarah: 'prinses.'”

41 O, hier kom ons nou oor na die 18de hoofstuk. Vanaf die 17de, laat ons gaan reguit
na die 18de, want dis net … Ek wil nie te ver weg gaan van dit vanaand nie, om julle
hier te hou, want ek wil julle terug hê môre-aand. Nou let op. En ons sal, net so vinnig
as wat ons kan, kom by die 22ste. Hou nou dop. Een dag omtrent, miskien, sê, twee of
drie dae na dit, Abraham en Sarah, hulle tente was op.

Daar onder in die stad, ek stel my voor Mev. Lot was besig om al die nuwe styl
rokke te dra wat hulle daar gehad het. En sy het alles gedoen die haarstyle en alles wat
hulle gehad het. Sy het luuks gelewe, en het al haar dogters net dieselfde manier gehad.
Net dieselfde manier wat ou moeder prostituut vandag doen, en het al haar dogters wat
dieselfde ding doen.

Nou, maar Sarah, tog die mooiste vrou in die hele land, het gesit op die kaal land,
want sy het vasgehou aan hom wat die belofte gehad het. Nou ek moet liewer net hier
ophou, want ek sal gaan, sal ek wees … Ek sal julle hier hou tot middernag. Sy het
vasgehou aan Abraham. Dis reg. Hy het die belofte gehad.

Hou vas aan Christus, Hy's die Een wat die belofte gekry het! Hy's die Belofte. Hy is
die Belofte! Let op.

42 Eendag het die son opgekom baie warm oggend, Abraham het buite gesit in die
skaduwee van sy tent daar by die eikeboom. En hy het afgekyk, dit moes gewees het
omtrent rondom elfuur, en hy het drie manne sien aankom, stap, stof op hulle klere. En
Abraham het uitgehardloop. Daar was iets in sy hart wat hom regtig goed laat voel het,
en hy het uitgehardloop en by hulle voete neergeval. En kyk, hy het gesê: “My Here!” Is
dit nie vreemd nie? Drie van hulle; maar “my Here”!

Kyk na Lot. Toe twee van hulle daarheen gegaan het, net twee van hulle, het hy
gesê: “My here.” Lot het hulle genoem “here.” Abraham … Lot het gese, twee, “here.”

En Abraham het, drie van hulle genoem: “Here! My Here!” Amen! O, die tyd is op
hande! Let op, hy het gesê: “My Heer, as ek genade in U aangesig gevind het, kom, sit
onder die eikeboom. Laat my 'n bietjie water bring, en U voete was, en neem 'n brokkie
brood. Want dit is slegs die rede waarom U gekom het, om my te sien.” Hulle het nader
geloop.

43 Hy het uitgegaan en het deur die agterkant van die tent gegaan, en het gesê:
“Sarah, knie bietjie meel sommer gou, en maak 'n paar koeke op die vuurherd.” Het
uitgegaan en het 'n kalfie gekry, en dit geslag, en voorberei, en het die ribstuk gebring,
en het botter en melk, en—en het dit voor die mans gesit, en hulle het geëet.

En Een van hulle  was God Homself!  Dis  wat die Bybel  gesê het.  Nou as jy  wil
argumenteer met Dit, gaan voort. Hy het Hom genoem “Elohim, God.” Hy behoort te
weet; hy het met Hom gepraat. Let op: “Here God!” Nou, Een van hulle was God. En hy
het na Hom gekyk. Abraham het dit herken. Nou kyk daarna.

44 'n Prediker het eenkeer vir my gesê, hy het gesê: “Broer Branham, jy bedoel nie
om vir my sê dat jy dit glo, dat daardie Man God was nie?”

Ek het gesê: “Abraham het gesê Hy was. Al die vertalers het dit dieselfde manier
vertaal, hoofletter H-e-r-e. En enigeen wat die Bybel lees weet daardie hoofletter H-e-r-
e is Elohim. Kom van dieselfde woord, Elohim! 'In die begin, in die skepping ,het God
Elohim geskep, die Almagtige, selfbestaande Een: 'het die Hemele en aarde geskep. '
Daar is Hy weer, staan reg voor hom.”
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Hy het gesê: “Wel, julle weet,” gesê: “dit—dit was net 'n man.”

Ek het gesê: “Sekerlik, Hy het vleis geëet, Hy het geëet, melk gedrink, en Hy—en
Hy—en Hy eet brood.” Ek het gesê: “Sekerlik, Hy was God.”

Hy het gesê: “Hoe kan dit wees?”

Ek het gesê: “Meneer, jy—jy … ”

Ek—ek hoop nie dat dit julle gevoelens seermaak nie; hulle was Jehova Getuies. En
hy het vir my gesê, hy het gesê: “Wel, Mnr. Branham, kyk nou hier, ek wil jou iets
vertel. God kon dit nie doen nie.”

Ek het gesê: “Jy ken net nie my God nie. Dis al.” Ek het gesê: “Wat is 'n menslike
liggaam gemaak van? Petroleum, potassium, kosmiese lig, sestien elemente. Enigste
ding wat God moes doen om af te kom om Sodom te ondersoek, Hy het gesê … het
oorgereik en het Hom 'n handvol kosmiese lig en petroleum gekry, en 'Whew! ' Het
gesê: 'Kom hier, Gabriël, stap hier in. ' Dis reg. Het uitgereik en het nog 'n handvol stof
gevat: 'Kom hier, Michael, stap hier in. ' En een vir Homself gemaak.” Hy moes iets
voorstel wat Hy sou wees in die laaste dae, so Hy kom reg af en praat in menslike vlees.
Presies reg. O, ek's so bly dat Hy's daardie soort!

45 Eendag mag daar dalk nie eens iets van my oor wees nie. Ek's ook gemaak van
daardie sestien elemente. Ek het die ander dag, die twee of drie haartjies wat ek oor het
gekam. My vrou het na my gekyk, en sy het gesê: “Billy, jy raak bleskop.”

Ek het gesê: “Skat, ek het nie een van hulle verloor nie.”

Sy het gesê: “Jy het krulhare gehad.”

Ek het gesê: “Ja, maar ek het nie een van hulle verloor nie.”

Sy het gesê: “ Sê my waar hulle is.”

Ek het gesê: “Dan, skat, sê jy my waar hulle vandaan kom voor ek hulle gekry het.
En waar hulle ook al was voor ek hulle gekry het, hulle wag daar vir my om terug te
kom.”

Amen! Glorie! Die Bybel het gesê: “Nie een haar van jou hoof sal vergaan nie!”
Halleluja!  Dis  presies  reg.  Dit  was  nie,  maar  tog  is  dit;  en  tog  is  dit  nie,  maar  is.
Sekerlik. Presies! Petroleum, kosmiese lig, kalsium, kalium, sovoorts. God … Wanneer ek
niks is nie, niks wat jy kan sien nie, net as, Hy sal praat, halleluja, gooi die kalium en
petroleum saam, en ek sal weer lewe in Sy Teenwoordigheid. Halleluja! Hy gee ons
Ewige Lewe. Amen. “Almal wat die Vader My gegee het, daar's niemand verlore nie, en
ek sal hom weer opwek in die laaste dae.” Ek glo dit! As 'n Saad van Abraham, kyk ek
uit vir daardie dag! Ek's opsoek na 'n Stad Wie se Boumeester en Stigter God is. Amen.
Sekerlik. Maak nie saak hoe rimpel dit op en trek weg nie, en die hare val uit, maak nie
saak wat gebeur nie, God sal dit weer opwek, in die prag van die jeug, daardie laaste
dag. Hy het belowe Hy sou dit doen, en ek soek na daardie Stad! Amen. O, goeiste! Ek
voel so godsdienstig net nou, in die wete, en daardie blye hoop wat vir my Daar wag. Ek
soek na daardie Stad. My hart klop vir Dit. O, geen manier sou ek draai nie, maar kyk
reguit uit na daardie Plek. God, help my om net daar te bly, waaragtig en betroubaar,
om 'n lewenslyn uittegooi, oral, en elke vermoeide pelgrim wat ek kan kry inbring, om
saam te gaan.

46 Ja, het 'n visioen daarvan gehad nie lank gelede nie, en dit gesien, en my geliefdes
daar  gesien,  weer  jonk.  Dis  daar.  Dis  daar.  Ek  weet  dis  daar!  Ja,  meneer!  Nou,
waarskynlik  het  julle  dit  gelees  in  die  Christen Sakemanne se Voice  boek,  en baie
tydskrifte en dinge het dit gedruk. Vriende, dit was nie 'n visioen nie. Ek het visioene
gesien, ek weet, behoort te weet wat hulle is, by die tien duisende, wat Hy my gegee
het. Maar hierdie was nie 'n visioen nie. Ek was daar, net daar gestaan, terug gekyk. En
ek weet dis daar. Dis daar, vriende, dis daar! Ek weet dis daar! Ja, meneer! Net so seker
as  wat  ek  hier  staan,  so  help  my,  met  my volle  verstand  en  staan  hier  in  hierdie
preekstoel,  dis  daar!  God  het  Sy  belofte  gemaak,  en  dit  is  waar,  dis  so  waar!  Ja,
meneer. Dit is daar. Let op.

47 Nou ons vind uit, die mans het gesit en eet. En twee van hulle het opgestaan en
afgegaan na Sodom. Een het by Abraham gebly. Laat ons kyk na hulle gesprek. Hulle
het bly kyk na Sodom. En Abraham het geweet daar was iets 'n bietjie vreemd daar
omtrent. So Hy het gesê, toe, toe Hy gereed gemaak het om te vertrek, Hy het gesê:
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“Dink jy ek behoort weg te bly van Abraham; siende dat hy die vader van nasies gaan
wees, ek weet hoe hy sy kinders sal  grootmaak, ensovoorts; die ding wat ek gaan
doen?” Hy het gesê: “Die sondes van Sodom het so gruwelik geword dat Hy dit nie meer
hoor nie.” Hy het afgekom om dit te ondersoek.

48 Nou onthou, soos ek nou die aand gesê het, twee van daardie boodskappers het na
Sodom toe gegaan, en hulle het gepreek vir  daardie Sodomiete; en hulle het hulle
verblind daardie aand, met die Woord. Maar, onthou, daar was Een; hulle, hulle het
hulle teken gehad, 'n Vreemdeling onder hulle.

Kyk na Lot. Lot het gesit in die poort, en gesê: “My here.” En lewe op so 'n manier!
Hulle het gesê: “Kom in my huis.” Hy het gesê: “Ons sal slaap in die straat.” Wat 'n
huis!

Maar sodra Abraham; het hulle gesê: “Hierdie is die doel waarom ons gekom het.
Ons gaan sit hier langs jou.”

49 Dis die manier. Lewe so, dat as God jou wil gebruik, Hy weet net waar om jou te
kry. Jy's in 'n posisie, lewe 'n lewe skoon voor God, jou woorde is eerlik, jou lewe is
waar. Dis die soort van 'n plek waar Engele kom. Kyk na—na Elisabet en Sagaria, sien,
'n eerlike opregte, wandel in al die Gebooie van die Here. Dis die manier wat ons wil
lewe, so wanneer God gereed maak om ons te gebruik, sê Hy: “Hierdie is My mense. Ek
kan doen met hierdie kerk wat ek wil. Hulle glo My. Hulle staan op My Woord.” Sien, dis
die manier wat jy wil doen, die lewe lei.

50 Nou vind ons uit dat hierdie Engel, Hy het gesê: “Ek gaan nie wegbly van Abraham
nie. Maar ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe.” En, let op, Hy het hom nie
Abram genoem nie, Hy het hom “Abraham genoem.” Hoe het Hy geweet dat daardie
naam verander is? Hy was die Een wat dit verander het. Sekerlik. Let op, nooit genoem
S-a-r-a-i, Sarai, julle weet. S-a-r-a-h: “Waar is jou vrou, Sarah?” Hoe het Hy geweet hy
was getroud? Hoe het Hy geweet hy het 'n vrou, en haar naam was Sarah?

En Abraham het gesê: “Sy is in die tent, agter U.” Wat 'n ware dame!

51 Vandag, vroue is so skaamteloos! Elke … Hulle man kan nie eens praat nie. Hulle
moet uitstaan reg daar, 'n sigaret in hulle hand, 'n kortbroek aan, doen al die praatwerk.
Hoe 'n verdraaide ras van mense, sy moet hoof kok en bottel wasser wees, alles anders!
As sy die kombuis verlaat, verlaat sy haar plek van plig, reg, as 'n moeder.

Nou vind ons uit, vroue het terug gestaan en hulself gedra, opgetree soos dames,
hulle hoof was die een wie die besluite geneem het en dinge.

En jy probeer om 'n man vir sy vrou te vertel; en sy sê: “Ek sal jou dadelik laat
verstaan!” [Broer Branham blaas — Red.] blaas daardie rook uit haar mond, kyk hoe,
die afskuwelike kyk. Ek het nooit so-iets gesien nie! En julle kan julle voorstel daarbuite,
en staan daar hou daardie persoon dop, onderskei daardie gees daarbinne, en daardie
dinge; en miskien sing sy in 'n koor in een of ander kerk. O, so 'n dag waarin ons lewe!
Geen wonder ons is by daardie dag nie! Ek—ek hoop julle kan lees tussen die lyne wat
ek bedoel.

52 Let op, daar was dit. Sarah was in die tent, sy het daar binne gebly en haarself
gedra. Abraham was besig om hierdie Engele te onthaal. Nou, en Hy het gesê: “Ek gaan
jou besoek.”

En Sarah het geluister. En sy het in haar mou gelag, sy het gesê: “Ek, 'n ou vrou,
so oud soos ek is, en daar my heer ook oud, en sê dat ons gaan weer plesier hê as man
en vrou?” En sy het gelag.

En die Engel, met Sy rug gedraai, het gesê: “Waarom het Sarah gelag?”

Onthou, dit was die laaste teken wat die Saad van...of Abraham homself, wat 'n
tipe is van die Kerk, dit was die laaste teken wat hy ontvang het. Van al die ander
tekens wat hy ontvang het, dit was die laaste een voor Sodom uitgewis was. Dit reg?
Die laaste teken!

53 Toe Israel, die saad wat na Abraham gevolg het. En die Samaritane, wat soort van
'n verwerpte saad was van 'n gemengde geslag, soekend na Hom, hoewel; hulle het
gesê: “Ons—ons vader Jakob het hierdie put vir ons gegee,” het die vrou gesê by Sigar.
Sien? “Ons vader Jakob, hy—hy het hierdie put gegee aan Josef, sy seun, en—en ons
het daaruit gedrink, en hy het sy kamele laat drink. En U sê U het water, of iets soos
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dit?” Sien? En die laaste teken wat die saad van Israel, natuurlik, ontvang het, was
dieselfde soort van 'n teken! Sjoe! Kan julle dit nie sien nie? Dink 'n oomblik!

Die laaste teken wat Abraham met die verbond, die laaste teken voor verwerping
van die  louwarm kerk,  en haar  vernietiging,  was die  teken van waarneem van die
gedagtes in die harte en in die verstand, God gemanifesteer in n menslike vlees.

En die laaste teken wat Israel gesien het voor sy afgesny is, was dieselfde ding. En
hulle het gesê: “Dis Beëlsebub; 'n fortuinverteller.”

54 Nou is die uur! God, laat dit in sink! Nou is die uur, dit, die koninklike Saad van
Abraham! Begryp julle dit? God gemanifesteer in menslike vlees, gee hulle, hulle laaste
teken voor die vernietiging van die louwarm en die wegvat daarvan. Laaste! Laaste prag
van Lot se terugval! Laat dit insink net 'n oomblik.

Abraham, een; Abraham se natuurlike saad, twee; Abraham se koninklike Saad,
drie.

Kyk, die Boodskap meng nie met die louwarm daarbuite nie. Hoe het Dit selfs na
hulle toe gegaan? Was gestuur na die pinkstermense, die uitverkorenes, die gekose.

En soos Israel toe gemaak het, nege- … Kyk hoe baie, kyk hoeveel Israelies het Dit
ontvang. Toe die tyd kom vir hulle om op te gaan, was daar 'n honderd en twintig uit
omtrent vier miljoen.

55 Kyk nou na die koninklike Saad. Sien, dit moet kom daardie drie keer, sien, oral
waar jy dit vat. Gam, Sem en Jafet se mense. Die koninklike Saad van Abraham! Daar's
Abraham; die natuurlike saad; die koninklike Saad. Alles! Die koninklike Saad is deur
Christus, deur … Ons kom by Abraham se belofte wat God hom gegee het deur Christus,
die koninklike Saad. En hierdie is die koninklike Saad, hierdie Kerk van die Here Jesus
wat Hy herstel in die laaste dae. Die koninklike Saad! Let op, hy het daardie teken
ontvang ! En die koninklike Saad Homself het gesê, toe Hy hier was: “Soos dit was in die
dae van Lot, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens.” Die koninklike
Saad, Abraham se Saad, het uitgeroep; Lot ook, van sy broer, 'n louwarme, onder in
Sodom; en dan die Sodomiet, die wêreld. Vandag, die wêreld; die kerkwêreld; en die
koninklike Saad. Presies, hulle sit posisioneel en alles, net presies volgens die orde. En
God, met Sy belofte, het reguit afgekom, manifesteer dieselfde ding. Amen. As dit nie
perfek is nie, dan weet ek nie wat volmaaktheid is nie. Dis die Skrif!
56 Julle het praat in tale, dans in die Gees gehad. Julle het al hierdie sensasies gehad,
wonderwerke gesien van genesing, en—en rystoele, ensovoorts. Ons het dit alles gesien.
Maar hier, hier is die laaste teken wat nou opkom. Abraham het allerhande soorte dinge
gesien wat God gedoen het vir hom langs die pad, sekerlik, maar hier kom die laaste
teken, net voor die beloofde seun kom. En nou is die koninklike Saad op soek na 'n
beloofde Seun. Halleluja! Is ons, is ons op soek na 'n beloofde Seun? Die Seun van God
om terug te keer! Halleluja! O, dit maak my lus om uit te roep. Kyk! Die koninklike Saad
is op soek na 'n beloofde Seun. Soos Abraham gedoen het deur die jare, op die uitkyk,
vasgehou aan daardie Woord, so ook die koninklike Saad. En die Saad op die uitkyk vir
hierdie komende Seun, die koms van die Here, deur een tyd, tweede, derde tyd, kyk uit
na die sewende tydperk, en hier is ons steeds op soek na die koninklike Saad. En wat
sien ons net voor die Koms van die Here? Wat gebeur? God kom in ons midde, wys die
koninklike Saad soos Hy Abraham se saad gewys het; en Abraham, en Abraham se
saad, en hier is Dit met die koninklike Saad. God wat onder ons woon in die vorm van
die Heilige Gees,  doen dieselfde dinge wat Hy destyds gedoen het,  verrig,  wys dis
dieselfde.

En op die wetenskaplike navorsing op die foto, die wêreld weet, die wetenskaplike
wêreld weet dat dit waar is.

Die kerk weet dat dit waar is, wêreldwyd.

57 En ek glo dat elke voorbestemde Saad is omtrent in, die deur is besig om te sluit,
en oordeel maak klaar om te slaan. Dis reg. God sal nie altyd wedywer met mens nie.
Hy sal alles doen wat Hy kan. Maar die uur kom nader, vriende. Let op.

Ek gaan julle iets gee om julle te help nou. Onthou, nou wat was die volgende ding
wat  plaasgevind  het?  Voor  hulle  die  koninklike  saad  kon  ontvang,  moes  daar  'n
wonderwerk gebeur met beide Abraham en Sarah, fisies, voor daar 'n koninklike saad …
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of voor die saad gebore kon word. “Nou, Abraham se liggaam was so goed soos dood,”
die Bybel sê dit. Nie waar nie? “En Sarah se baarmoeder was dood,”die Bybel het so
gesê. Nou daar moes 'n fisiese ding plaasvind het voor die koninklike saad kon hê … die
saad kon verskyn, die beloofde seun. Voor daardie beloofde seun kon verskyn, moes
daar 'n fisiese ding plaasvind het in hulle liggaam, voor die verskyning van die beloofde
seun. Kyk wat Hy gedoen het. Ek gaan vir julle 'n iets gee.
58 Nou, deur die Bybel te lees, Dis 'n liefdes Storie wat God geskryf het vir Sy Kerk.
Dis God. God is liefde. Glo julle dit? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] En die Bybel is so
geskryf dat die geleerdes en slimmes Dit nooit kan verstaan nie. Jy moet verlief wees op
God om Dit te verstaan. Jy moet God in jou he. Hy interpreteer Homself aan jou.

Nou, dis net soos ek 'n vrou gekry het. O, hoe lief het ek haar! Ek het haar lief met
my hele hart. En ek sal oorsee iewers wees en sy sal … nadat sy die kindertjies laat
slaap het, sal sy vir my 'n brief skryf, en sê: “Dierbare Billy, ek sit hier vanaand, ek dink
aan jou. Ek skryf.” Sien, ek weet wat sy skryf op die papier. Maar ek ken haar en het
haar so lief dat ek haar karakter ken, ek weet wat sy bedoel, so ek kan tussen die lyne
lees. Sien?

En God wil hê Sy Kerk moet tussen die lyne lees. Nie enigiets Daaruit lees nie! Jy
moet tussen die lyne lees om te sien wat Dit beteken. Nou kyk en sien, vind uit of Dit
nie is nie.

Nou, wat God gedoen het met Abraham en Sarah, wys Hy hulle, 'n voorbeeld van
Sy Kerk. Hy het dit gedoen vir hulle, Hy het hulle albei terug verander na 'n jong man en
vrou. Sekerlik, Hy het, het hulle weer jonk gemaak, net soos Hy gaan doen met elke
Saad van Abraham. Maak nie saak hoe oud en afgeleef jy is nie, daar sal 'n dag kom
wanneer jy weer jonk en mooi sal wees, dis reg, die prag van die lewe.

59 Ek het 'n dokter gevra nie lank gelede nie: “Sê vir my, meneer. Elke keer as ek eet,
hernu ek my lewe.”

Hy het gesê: “Ja, meneer, dis korrek.”

Ek het gesê: “Nou, God het gesê dat ons 'gemaak is uit die stof van die aarde.'”

Hy het gesê: “Dis reg. Die groente en vleis en goed wat jy eet is stof. Waar jy jou
kalium en kalsium en goed kry in jou vitamiene, jy kry dit reg uit die aarde. En jy is
gemaak uit die stof van die aarde.”

Ek het gesê: “Hum. Nou, God het dit eerste so gemaak.”

Hy het gesê: “Ek weet niks daarvan nie, maar” gesê: “ek weet nou dat die kos wat
jy eet bou jou liggaam.”

Ek  het  gesê:  “Ek  vra  jou.”  Ek  het  gesê:  “Dan  bevraagteken  jy  my  oor  die
maagdelike geboorte?”

Hy het gesê: “Ja, meneer, wel”

Ek het gesê: “Ek wil jou graag iets vra, dokter. Verduidelik dit vir my.”

Hy het gesê: “Wel, enigiets wat nie wetenskaplik bewys kan word nie is nie korrek
nie.”

Ek het gesê: “Ek sal die teenoorgestelde kant vat, dat enigiets wat wetenskaplik
bewys dat dit is nie so nie, dis niks nie.” En ek het gesê: “Die enigste ware dinge wat
daar is in die lewe is dinge wat nie wetenskaplik bewys kan word nie: Liefde, vreugde,
vrede, lankmoedigheid, sagtheid, geduld, geloof. Bewys dit wetenskaplik vir my? Tog is
dit 'n werklikheid! God, die Heilige Gees, Engele!” Amen! “Geloof doen daardie dinge.
Alles wat jy sien is van die aarde af, kom van die moeder aarde, gaan terug dieselfde
manier.” Ek het gesê: “Ek wil jou iets vra. Toe ek sestien jaar oud was, het ek dieselfde
kos geeet as wat ek nou eet. Ek het boontjies geëet, aartappels, en brood, en vleis. En
elke keer wat ek geeet het, het ek groter en sterker geword.”

Hy het gesê: “Sekerlik, jy was besig om jou lewe te hernu.”

60 Ek het  gesê:  “Waarom is  dit  as  ek verby omtrent  twee-en-twintig  jaar  oud is,
enigiemand anders, maak nie saak hoeveel jy eet nie, jy word swakker en ouer? Dink
daaraan.” Ek het gesê: “Ek het 'n beker water hier, en ek het 'n glas; en ek het begin
water gooi uit hierdie groot oorvol beker in hierdie glas, en dit het begin vol word totdat
dit halfpad vol is; en dan sonder enigiets hieronder, hoe meer ek skink, hoe minder word
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dit. Maak nie saak hoeveel ek eet nie, hoe goed; ek eet nou beter as ooit, honderd maal
beter.”

Ek weet wat dit was om te kou aan vleis velle heelnag, en mieliebrood vir ontbyt
met sorgum molasse, en dieselfde ding vir middagete en aandete. Ek weet wat dit was
om moeilik  te  lewe,  en nou kan ek beter  eet.  Dank die  Here.  Maar  maak nie  saak
hoeveel ek eet nie, ek word steeds swakker en ouer. En ek sal uiteindelik opdroog en
sterf. Waarom? Waarom? Dis 'n afspraak wat God gemaak het. Dis reg. Ja, meneer.

61 En let op Abraham en Sarah, hulle het teruggegaan na omtrent twee-en-twintig of
vyf-en-twintig jaar oud.

O, julle sê: “Onsin, Broer Branham!” Goed, nou sit net stil vir 'n oomblik, laat ons
net eenmaal tussen die lyne lees.

Onmiddellik nadat daardie Engele weg is, en Sodom was afgebrand, het Abraham
en Sarah 'n lang reis onderneem na Gerar. Dis nogal 'n reis vir 'n ou egpaar. Meet dit op
jou kaart. Hulle het afgegaan na Gerar. En hier is Sarah nou, ouma, negentig jaar oud,
'n sonhoed op, bewerig. En Abraham met sy lang baard wat afhang. Die Bybel het gesê:
“Hulle was albei ver gevorder in ouderdom.” Moenie probeer sê hulle het langer gelewe
nie. En die Bybel het gesê: “Hulle liggame was beide dood, gevorderd in ouderdom.” En
hier gaan hulle na Gerar. En daar's 'n jong koning daaronder genaamd Abiméleg, en hy
was opsoek na 'n liefling, en toe hy Sarah sien het hy verlief geraak op haar. Is dit reg?
Ouma?

62 “Wel, jy's die mees!” Abraham het gesê: “Jy's mooi van aansien.” Amen. “Ek vra
jou, vertel hom dat jy's my—my suster.” Halleluja! Hy het daar getoon wat Hy gaan
doen vir  al  Abraham se Saad.  Sarah was pragtig.  Abraham was jonk.  Ek kan hoor
Abraham sê: “Sarah, skat, jy weet wat, die grys gaan uit jou hare uit.”

“Abraham, die boggel gaan uit jou rug uit. Jy's meer regop .” Hulle het teruggekeer
na n jong man en jong vrou. God, wys! O, goeiste!

63 En Abiméleg het op haar verlief geraak, en het gegaan en haar geneem, sou met
haar getrou het. Ek kan hom sien bad, en gaan lê met sy nagklere aan, en sy tone
opgesteek, nadat hy gebid het, en gesê: “Môre trou ek met daardie pragtige honderd-
jaar-oue”? Belaglik! “Daardie pragtige Hebreeuse meisie! O, haar broer, daardie jong
kêrel! En hoe mooi is sy!”

En God het aan hom verskyn in 'n droom, en gesê: “Jy's net so goed soos 'n dooie
man.”

Het gesê: “Here, hoekom is dit?”

Hy het gesê: “Dis 'n man se vrou.”

Hy het gesê: “Jy het geweet die integriteit van my hart, Here. Sy het gesê: 'Dis my
broer. ' En hy het gesê: 'Dis my suster.'”

Hy het gesê: “Ja, ek ken die integriteit van jou hart, dis die rede waarom ek jou
gehou het om teen My te sondig.” Maar luister! “Maar jy is so goed soos dood, en jou
hele volk is verlore. Haar man is My profeet. Ek gee nie om hoe heilig jy is nie, hoeveel
jy bid nie, ek sal nie jou gebede hoor nie. Maar haar man is 'n profeet! Gaan, en neem
sy vrou terug en laat hom vir jou bid. As jy nie, sal jy sterf.” Halleluja!

64 Wat  was  dit?  God  maak  Sarah  en  Abraham  gereed  om  die  beloofde  seun  te
ontvang. Wat toon dat die volgende ding na die manifestasie van hierdie Engel van God,
die  Heilige  Gees  toon  Sy  laaste  teken,  die  volgende  ding,  hierdie  sterflike  neem
onsterflikheid aan en ons is  opgevang in die lug om die beloofde Seun te ontmoet,
Abraham se koninklike Saad. Glorie aan God! Halleluja! “Want ons sal verander word in
'n oomblik, in 'n oogwink, en sal opgeraap word tesame om Hom in die lug te ontmoet.
So sal ons vir altyd saam met Hom wees, die beloofde Seun.” Halleluja!

65 O, ek gaan nie kry … Ek sal … Miskien môre-aand sal ek by die 22ste hoofstuk
uitkom.

O, ek lief dit, julle ook? Ek's so bly, al hierdie dinge! Die Bybel is vol van hierdie
genadige goudklonte. Reik af en tel hulle uit, rol die vuilheid van hulle af en kyk na
hulle. Elkeen van hulle stel Jesus Christus voor, elke man, want in Hom het die volheid
van God gewoon. In Hom, alles wys daarna. Alles in die Ou Testament het gewys na die
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kruis; en is in die Nuwe Testament, en wys terug na die kruis. Dis reg. Dis alles daar. O!
Geseënd sy die band wat bind
Ons harte in Christenliefde;
Die gemeenskap van geesgenote
Is soos dié daar Bo.

Hoe lief het ek Hom! Hoe graag wil ek Hom sien! Hoedat ek verlang na en wag vir
hierdie ou stukkend, gekneusde, stukkende hart, gebroke liggaam om te verander, een
van hierdie oggende! Die basuin sal blaas en die dooies in Christus sal opstaan. Ons sal
saam met hulle opvaar, om die Here in die lug te ontmoet.

66 Hoedat Rebekka die kameel water gegee het in die koelte van die aand. Eliëser het
haar nie in die oggend gevind nie. Hy het haar nooit gevind in die middag nie; hy het
haar gevind in die aandlig. “Dit sal Lig wees in die aandtyd!” Reg! Dis waar hy haar
gevind het. Haar gesig was versluierd. Sy het geen hoof gehad nie, sy was oppad na
haar hoof. Amen. 'n Vrou, dis haar natuur, van 'n vrou, om oor te gee aan 'n man. En
dis die natuur van die kerk om oortegee aan Christus, oorgee aan Sy wil. Net oorgee! Sy
het nie haar eie denke nie; sy neem Sy Woord, nie iemand anders sin nie. As Eva dit sou
gedoen het, dan sou ons nooit moes sterf nie; maar sy het geluister na redenasie. Maar
die ware Bruid van Christus neem die Hoofskap van Christus, die Woord, en glo net God
se Woord. Dis die ware, die herstelde Bruid. Halleluja! Dis amper tyd, vriende, dis later
as wat julle dink. Ons is in die aandtyd. Die Heilige Gees is hier vanaand. Ek weet dis 'n
klein, groepie.

67 Jy sou dink: “O, as iets soos dit sou gebeur, sou God dit manifesteer in Rome, aan
die biskoppe en die pouse. Hy sou kom na die Methodiste biskop. Hy sou gaan na die
Baptiste teologiese skool. Hy sou …” Ja, dis wat jy dink. Maar Hy het dit nooit op daardie
manier gedoen nie.

Hy kom na die nederige harte, diegene wat uitkyk vir Hom. En hier is Hy vanaand,
die Heilige Gees, God, dieselfde Engel; hier voor die wetenskaplikes, bewys, daar is Hy
met Sy foto wat Hy laat neem het. George J. Lacy, die hoof van die F.B.I. vingerafdruk
dokumente, het gesê: “Die Lig het die lens getref.” Hy het gesê: “Mnr. Branham, ek het
baie maal gesê dit was sielkunde, dat jy daardie mense se gedagtes lees. Maar,” het
gesê: “die meganiese oog van hierdie kamera sal nie sielkunde lees nie. Die Lig het die
lens getref. Dit was daar!” Daar is Dit. Een van hulle hang in Washington, D.C., met
kopiereg op: “Die enigste bonatuurlike Wese wat ooit gefotografeer is en wetenskaplik
bewys is.”

68 Waarom? As ek vanaand sterf, as ek nooit by hierdie preekstoel môre-aand kom
nie, my woorde is die Waarheid. Want, dis nie my woorde nie, dis Syne. Ek het nooit
gesê “ek” nie. Dis nie ek nie. Ek kan niks doen nie. Ek's 'n man soos jy, 'n sondaar gered
deur genade. Maar God, in hierdie laaste dae, het hierdie dinge belowe, en hier is hulle!
Dis die Woord. As dit een of ander fiksie was, kon dit anders gewees het. Maar dis die
Woord wat die Woord bewys deur die Woord, bevestig, deur die Bybel. Bevestig deur die
wetenskaplikes! Bevestig deur die Gees! Bevestig deur die kerk! God in ons midde!
Halleluja. Ek is so bly daaroor. Is julle nie bly nie, gisteraand, julle het gestaan en het
daardie  standpunt  ingeneem? Het  dit  jou  anders  laat  voel?  Dit  sal  dit  altyd  doen,
wanneer jy staan vir God se Woord. Staan vir Christus! Moenie skaam wees daaroor nie.

Laat ons bid.

69 Is daar enige vanaand hier wat graag jou hand wil opsteek net vir 'n oomblik nou,
en sê: “Broer Branham, onthou my in jou gebed. Ek, ek verlang om een te wees van
daardie Sade van Abraham. Ek—ek wil nie Hemel mis nie. Bid, Broer Branham. Altyd in
my hart het ek gevoel asof daar iets was waarna ek gesmag het. Ek was nooit in staat
om dit te kry nie. Bid vir my, Broer Branham, dat God dit vir my sal gee”? God seën jou.
Kyk net na die hande, oral, wat opgesteek word.

Wat van die balkon? Nou, onthou, God is net so groot op die balkon soos Hy hier is.

Is jy regtig opreg, bedoel jy dit? Steek jou hand op. God seën jou. Ek kyk net 'n
oomblik. Hou net aan bid, hou julle hoofde gebuig.

'n Sondaar hierbinne vanaand wat hulle hand wil opsteek, sê: “Onthou my, Here.
Ek steek nie my hand op na daardie prediker nie, ek steek my hand op na U. Ek glo
waarlik dat U lewe vandag, dat U nooit gesterf het nie; dat toe U gesterf het, het U weer
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opgestaan. En U is lewend vir ewig, dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Ek steek my
hand op na U, want ek glo U is hier,”? Steek jou hand op, sê: “Onthou my, Here.” Hou
net aan bid. Hê geloof in God.

'n Teruggevallene, dan? God seën jou. Hy sien julle hande.

70 Ons Hemelse Vader, U sien die hande. U weet wat agter hulle is. U het gesê: “'n
Saaier het uitgegaan en Saad gesaai. Party het geval langs die pad, het geen nut gehad
nie; party het geval op klipperige grond; sommige op dorings; party het honderdvoudig
voortgebring.” Die saaier was slegs verantwoordelik vir die saai van Saad. Laat die
Heilige Gees daardie Saad nou tref. Here, ons … Ek—ek glo, Here, ons …

Geen mens weet wanneer U kom nie. Ons weet dit nie. U het gesê: “Nie eens die
Engele sal weet nie; net die Vader alleen.” Jesus het aanspraak gemaak dat Hy nie
geweet het nie. “Net die Vader alleen.”

Nou, Vader, ek bid dat as daar diegene is hierbinne wat hulle hande opgesteek het,
ek glo hulle het dit bedoel. Daar is Iets agter hulle, dat, 'n Gees, wat vir hulle, hulle
hande laat opsteek het, en hulle het dit gedoen. Hulle is opreg. Miskien is dit die eerste
keer wat U ooit met hulle gepraat het, en dit mag die laaste keer wees. Miskien het U
gespreek op ander tye, en sal nooit weer praat nie. Ek weet nie. Maar, Hemelse Vader,
ek bid dat U verlossing sal skenk aan elkeen wat glo.
71 Laat  U  Heilige  Naam  in  eerbied  voor  die  mense  gebring  word.  Mag  U  liefde
uitgestort word in elke hart deur die Heilige Gees. Seën hierdie predikerbroers, Here.
Hierdie kosbare manne hier wat te midde van konflik, my uitgenooi het, in elk geval.
Seën die mense wat teenwoordig is.

Ek bedoel nie om arrogant te wees nie, ek bedoel nie om anders te wees nie, Here;
net eerlik. En dis die enigste ding wat U sal herken, is die waarheid wat in 'n persoon is,
want U is die Waarheid. Hoor nou, Vader, bid ek. Skenk aan hulle vanaand dat baie van
hulle hier, wat miskien nie hulle hande opgesteek het nie, gered sal word, hoe dan ook.
Skenk dit, in Jesus se Naam. Amen.

72 Nou  laat  ons  eerbiedig  sit  net  'n  oomblik.  Ek  glo  ons  is  'n  bietjie  laat  vir  die
gebedslyn, maar ons sal dit hê. Elke persoon, wanneer jy … jy, as jy 'n kaart het, hou jy
jou kaart. As jy nie 'n kaart het nie, kry een. Ons is … Al moet ons hier moes bly vyf dae
ekstra, ons gaan bid vir elkeen van hulle. Dis reg.

Ek probeer net om 'n Boodskap aan die mense te gee.. Ek probeer om julle te kry
om te sien die belangrikste … As jy genees word; miskien, as jy lank genoeg lewe, sal jy
weer siek word, een of ander tyd. Maar as jy ooit gered word, dan het jy die Ewige
Lewe. Sien? Jy kan genees word, en gaan op jou pad en verloor jou verlossing … jy kan
jou lewe verloor, liewer; maar wanneer jy gered is, dan het jy die Ewige Lewe, om nooit
siek te wees nie.
73 Ek wonder of julle verstaan waarvan ek gepraat het vanaand, dat God verskyn het
aan Abraham en Sarah daar, en hulle die laaste teken gegee het, daardie Engel, dat
voor die vernietiging sou kom die beloofde seun gegee was. Aan die Kerk, dit, daardie
teken, was die komende Seun. Aan die wêreld, was dit vernietiging. Nou, wat Hy gedoen
het vir Abraham en hulle was voorbeelde.

Jesus het na die aarde gekom, die koninklike Saad van Abraham, en het daardie
selfde teken gegee. Hoeveel weet dit is so, sê “Amen.” [Gemeente sê: “Amen!” — Red.]
Sekerlik. En hulle het dit verwerp. Is dit reg?

Nou, Hy het dit nooit gedoen vir die Heidene nie, want die koninklike Saad het nog
nie uitgegaan nie, die Kerk was nog nie gebore nie. Maar toe die Kerk gebore is, en nou
het  dit  tweeduisend  jaar  gehad,  net  by  die  …  Onthou,  dit  was  aan  die  einde  van
Abraham se wag. Dit was die afsluit van die natuurlike saad wat wag vir die Messias,
want Messias was daar.

74 Hierdie is die end van die koninklike Saad se wag. Hy's hier, die verskyning van
Christus. Het julle ooit probeer verdeel … Daar's 'n plek in die Bybel, julle weet, ek het
nie tyd om daarop in te gaan nie, sê “die verskyning van Christus,” en dan“die Koms van
Christus.” Dis twee verskillende dinge, algeheel, die “verskyning” en die “Koms.” Hy
verskyn nou, werk saam met ons in die vorm van die Heilige Gees, maak dit net perfek,
die Kerk. Dit moet.



Jehovah-Jireh #2 17

Soos as jy 'n dollarnoot in jou sak het, haal dit uit en kyk. Op een kant is dit die
Amerikaanse seël;  op die  ander  kant  is  dit  'n  Egiptiese  seël,  die  piramide met  die
hoofsteen ver bokant dit, soos 'n oog wat kyk. En waarom sou die Amerikaanse dollar sit
onder aan: “Die groot seël”? Lyk asof die Amerikaanse seël die groot seël hier sal wees.
Maar die Verenigde State Regering erken dit of hulle wil of nie, die groot seël.

Hou daardie piramiede dop soos dit vorm aanneem, die Kerk. Regverdigmaking,
heiligmaking, doop van die Heilige Gees, en dan sal dit geslyp moet word tot wanneer …
Die Hoofsteen het nooit  gekom op die piramide nie,  Dit  was verwerp,  net  soos die
Hoeksteen. Nou, maar wanneer daardie Hoofsteen kom … Ek was na die piramide; dit
pas so perfek, jy kan nie 'n skeermeslem tussen in kry nie, waar die messelklei is. En
wanneer die Kerk kom, dis … As Christus kom om Sy Kerk te haal, sal die Kerk die
bediening he presies net soos dit, en deur daardie genade sal dit opgewek word, dan
gaan. Die koms van die Hoofsteen, wat uitroep: “Genade, vir die Here!”

75 Ek het  iets  in  my gedagte.  Halleluja!  Ons God is  steeds God.  Hy openbaar Sy
geheime aan Sy diensknegte. Ek het gepraat van 'n Engel wat Sy rug gedraai het na die
tent, en het Sy rug gedraai na die tent, en gesê het wat Sarah aan gedink het. Ek
voorspel dat daardie Engel nou hier is, die Heilige Gees, dieselfde Vuurkolom, dieselfde
Een wat in Christus was. Die Vuurkolom het die kinders van Israel gelei. Die Vuurkolom
het vlees geword en onder ons gewoon. Hy het gesê: “Ek kom van God, gaan na God
toe.”

Na Sy dood, begrafnis, opstanding, hemelvaart, het Hy Saulus ontmoet op die pad
na Damaskus. En 'n Lig het hom neergevel. En hy het gesê: “Here, Here!”

Hy het gesê: “Saul, Saul,” eerste. “Wie is … Waarom vervolg jy My?”

Het gesê: “Wie is U, Here?”

Hy het gesê: “Ek is Jesus.” Terug!

76 Hier is Hy vanaand, bewys deur Sy Kerk, wetenskaplik en alles! O, vriende, waarom
is ons so dom? Hoekom sit ons so neerslagtig? Laat die—laat die God wat die Woord
gespreek het,  laat  die God wat … Soos Elisa gesê het,  wat teruggekom het met 'n
dubbele porsie van Elía, die mantel gevou, en het gesê: “Waar is die God van Elía?” Laat
die God wat die Woord geskryf het, die Woord bevestig! As Hierdie Sy Woord is, laat
Hom Daarby staan! Hy het belowe om dit te doen. Hy sal dit doen as ons dit sal glo.

Nou laat  my dit  duidelik  bekend maak.  Ek is  nie  daardie  Persoon nie.  Ek is  'n
dienskneg van daardie Persoon. En jy is, ook, as jy Abraham se Saad is.

77 Maar, ek wat Sy Woord verkondig, en staan in die dag waar elke denominasie my
weggewys het, organisasies wat my uitskop van plek tot plek. En net kosbare broers wat
in  daardie  organisasies  is,  wat  die  Lig  sien,  sal  Daaraan  vashou  ongeag  wat  die
hoofkwartiere sê. God seën manne soos daardie. God seën vroue en manne wat gestaan
het gisteraand. Wat kan ek vir jou doen? Vra my iets. Vra my wat om te doen, ek sal
enigiets doen wat ek kan vir julle. Julle is God se mense. Enige man of vrou wat n
standpunt inneem soos daardie, te die midde van konflik, het ek respek voor.

78 Nou as daardie Engel … In Jesus Christus se Woord word voorspel, dat net voor die
koms van die Seun van die mens, dat dieselfde ding wat plaasgevind het by Sodom sal
plaasvind in die Kerk, wat Hom op die toneel laat kom.

Ek sal my rug draai. Jy buig jou hoof en bid. Ek sal op geen manier dit sê as ek nie
gelei voel om dit te doen nie. Ek sou dwaas wees om so 'n stelling te maak. Maar, glo in
Christus die Seun van God, glo dat Hy is die Woord! En die Woord word werklikheid
gemaak deur ons vlees, as ons die Woord neem, want dis Sy belofte: “Ek sal in julle
wees tot die einde van die wêreld, en die werke wat Ek doen sal julle ook doen.”

79 Ek het my rug gedraai  na die gehoor,  Hemelse Vader,  vir  wie ek gepreek het,
hierdie Boodskap. Ek bid U, God, laat dit bekend word vanaand, dat U steeds Jesus
Christus die Seun van God is, en U is steeds Jehova God. U is dieselfde gister, vandag,
en vir altyd. En dit was U wat daar gepraat het met Abraham daardie dag by die tent.
Dit was U wat kon merk wat daardie vrou gedink het in die tent, en haar vertel het. En
net daar, het sy dit ontken, U sou haar lewe geneem het, maar sy was 'n deel van
Abraham, sy bruid. Here, U sou ons lewens neem, vir ons ongeloof, maar ons is deel van
Christus. Jy sou nie kon, Sarah vat sonder om vir Abraham seer te maak nie. En U kan
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nie die Kerk vat met—sonder om Christus seer te maak nie. Help my, Here. Ek het geen
geleerdheid nie. Ek is net … Here, ek het niks nie, maar glo U. En ek glo. Help dit, Here.

80 ['n Suster praat in tale. 'n Ander suster gee 'n interpretasie — Red.] Amen. Dank sy
aan die lewende God. Nou, Hy's teenwoordig. Wees eerbiedig, respekteer.

Jy kan jou kop oplig as jy wil. Nou nie net … Sien, die Bybel sê dat die spreek in
tale is net om jouself optebou, tensy daar 'n interpretasie is. En as die interpretasie, dis
profesie vir die Kerk. En die manier wat ek die interpretasie verstaan het, was “Glo die
Here, dat dit Hy is wat die Woord gestuur het.” En dan ek het nooit gekom in my eie
naam nie, maar ek kom in Sy Naam. En dan sal Hy Sy werke deur my doen, deur Sy
Woord  te  verkondig  en  bevestiging  van  Sy  Woord.  Sekerlik.  Ek  glo  dit.  Glo  julle
dieselfde? [Gemeente sê: “Amen!” — Red.] Hoeveel glo dit nou, voor Hy …? God seën
julle. Nou, dis die manier, dis die manier. Hou die skaal gebalanseerd, en jy sal iets sien
gebeur.

81 Ek gaan my rug draai na die gehoor, want dit was die Heilige Gees wat dit net
bevestig  het.  Sien?  Wees  sterk  en  doen dit.  Nou julle  glo  nou daar  in  die  gehoor,
iemand. Daar's nie 'n persoon wat ek kan sien … Hoeveel daarbuite is siek en behoeftig,
of het iemand wat ongesteld is, of iets anders waarvoor jy bid, en julle weet ek weet
niks daarvan nie, steek net jou hand op. Wel, ek reken dis net omtrent oral. Wel, laat
ons net glo nou. Moenie, moet niemand gaan, gee my net … Dis—dis twaalf minute voor
tien. Gee my twaalf minute, sal julle? Moet niemand beweeg nie. Niemand moet gaan
nie, glad nie. Sit net regtig stil nou. Net een keer, maak jou hart oop.

82 ['n Broer praat in 'n ander taal. 'n Ander broer gee 'n interpretasie — Red.] Amen.
Dank U, Here, dank U. Eerbiediglik respekteer ons dit met ons hele hart. Dis 'n gawe in
die Kerk. Wees net in gebed, eerbiediglik.

Onthou, eenmaal moes hulle gaan veg, hulle het nie geweet hoe om hierdie groot
stryd te benader nie. Dawid het daar gestaan, en het met hulle 'n stuk vleis en 'n vat
wyn gedeel. Maar die Gees het geval op een man, en hy het geprofeteer en vir hulle
gesê waar om die vyand te ontmoet, en dit was so.

Ons voer 'n groot stryd, broer. En ons staan nou in 'n groot stryd. Die Gees het
geval en, op iemand, en het julle vertel wat om te doen, net om te “glo.” Hy probeer jou
gedagte wegkry van dis ek. Sien? Party van julle moet dink dis Broer Branham wat
probeer om iets te doen. Dis nie ek nie; dis Hy. Ek net … 'n Gawe is net om jouself oor
te gee, soos trek jouself in rat. Net soos hierdie mikrofoon, skakel dit aan, iets moet
daardeur praat. Dis net 'n ratjie wat ek aansit, 'n klein dingetjie. Die Heilige Gees! Ek sit
dit nie aan nie; Hy sit dit aan. En dan praat Hy; dis nie ek nie. Nou wees eerbiedig en
glo, elkeen van julle, en bid net.

83 Nou, almal weet dat die Bybel gesê het dat “Jesus Christus is nou 'n Hoëpriester
wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede.” As dit reg is, laat die
gemeente sê: “Amen.” [Gemeente sê: “Amen!” — Red.] Is Hy dieselfde Hoëpriester? Sê:
“Amen.” [“Amen!”] As Hy dieselfde Hoëpriester is, sal Hy op dieselfde manier optree. Is
dit reg? [“Amen!”] Amen. Nou wat sal jy doen?

Nou, om my te raak, sou geen verskil gemaak nie; ek's 'n man. Maar om Hom aan
te raak, dan is Hy die Heilige Gees wat hierbinne is, dan reageer Hy en gebruik mense
se lippe. Want, Hy's die Wynstok, ons is die lote; Hy dra nie vrugte nie, Hy verskaf slegs
die energie aan die loot.

Dis, draai net my rug, sodat julle kan sien dat die dinge wat ek gesê het.

84 Nou, hierdie predikers hier op die platvorm, hulle bid. Julle kan kyk na my as julle
wil. Dis goed. Net om te sien, julle mag weet dat hulle net … Want, jy's die herder, jy's
die een wat hierdie skape lei. So, net sodat julle mag weet. En ek wil hê julle moet vir
my bid, broers. Want, julle sien wat ek bedoel? Ek's verteenwoordig die einste Christus
wat julle dien. En ek is julle broer, medeburger van die Koninkryk, met julle broers. En
ek is net hier …

Kyk,  nou,  die Woord wat ek nou net  gepreek het,  kyk,  dis  'n  baken. Reg nou,
mislukking,  dis  wat  Satan  sou  wou  sien.  Dis  al  wat  hy  soek.  Maar  God  is  nie  'n
mislukking nie. Wees net eerbiedig.

85 Nou met my rug gedraai, ek wil hê iemand … Laat ek draai, dis al in die rondte.
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Laat my draai na hierdie seksie, eerste, en dan sal ek oor kom na die ander seksie. Nou
iemand agter hierdie kant; daar's te veel, wat, bid. Terug na hierdie kant, iemand bid
hieragter nou, wat God wil glo. Glo net met jou hele hart, hieragter iewers.

Nou, Hemelse Vader, ek—ek waardeer U in al U boodskappe, alles wat U gedoen
het. Nou help my, Here. Ek's—ek's … deur geloof, ek glo U, U Woord. Ek glo Dit was U
Gees wat my geroep het om te doen wat ek nou doen. Nou laat dit bekend wees dat ek
die Waarheid praat. Ek het getuig van U, nou getuig ek, Here, dat ek die Waarheid
gepraat het. Ek vra dit in Jesus se Naam. Amen.

['n Suster praat in tale — Red.]

86 Vader God, ons wag vir die interpretasie daarvan. U het gesê, in die Bybel, daar
sou “reeks van drie wees,” en dis die derde een. Nou ons—ons bid dat—dat U dit sal
bekend maak aan iemand wat gawes het van uitleg. Ek laat dit aan U, in Christus se
Naam.

['n Broer gee 'n profesie — Red.] Dank U, Here.

Nou, dit was 'n profesie, nie die interpretasie nie. Sien, hy het meer gesê as die
vrou. Daar's 'n interpretasie wat sal kom. Sien, daardie man was 'n profeet.

['n Broer gee 'n interpretasie — Red.] Amen. Dank U, Here.

Direk agter my …

['n Suster in die gemeente begin bid — Red.] God, gee die seëning vir die vrou,
waarvoor sy huil. Hê net …

Nou wees net baie eerbiedig nou, en glo dit met jou hele hart. Nou, deur die Heilige
Gees, probeer ek om die Woord voort te bring wat ek gepreek het, waarin Hy dit getuig
het sal gebeur. Nou glo met jou hele hart.

87 Daar is iemand wat voor my staan, wat agter my sit. En dis 'n vrou. En sy ly aan 'n
hartprobleem. En sy het allergiee wat haar pla. Sy's net agter my. As die vrou nog nie
opstaan nie … Die gehoor sien; my oë is toe. Sy's ook besorg oor 'n geliefde, dis, haar
man wat sit net weg van haar af; hy's verlam, het 'n kierie. Die vrou se naam is Mev.
Brumley. Glo met jou hele hart. Staan op en aanvaar waarvoor jy gebid het, en jy sal
kry waarvoor jy gevra het. Staan op jou voete. Is sy op? [Gemeente sê: “Ja.” — Red.]

God seën jou. Ek ken nie die vrou nie, haar nooit in my lewe gesien nie. Ons is
vreemdelinge vir mekaar? Daar's … [Die vrou sê: “Ja.” — Red.] Nou gaan vra hulle, en
vra hulle of dit reg is. Nou as dit nie dieselfde God is wat daar was net voor Sodom nie,
dan weet ek nie wat is nie.

88 Iemand anders in hierdie seksie glo nou met jou hele hart. Here Jesus. Daar's 'n
vrou wat sit reg agter my. Sy het 'n diep begeerte. Sy bid vir iets van God om vir haar
te gee. Dis 'n baba, sy bid vir. Sy's net hier agter my. Mev. Holm, staan op en glo die
Here God. En as jy dit sal glo met jou hele hart, dan kan jy die baba hê waarvoor jy bid.

'n Vrou kom in, en sy is kreupel. Sy sit in 'n rystoel. Sy's agter my. Sy's nie van
hierdie deel van die land nie. Sy's van—sy's van Sacramento, noordelike Sacramento. Sy
is baie siek. Die dokters kan haar nie help nie. Sy was in 'n hospitaal. Sy het 'n paar
operasies gehad. Sy het nierprobleme, het probleme met bene in haar liggaam. Sy's net
senuweeagtig, sy is verward. Sy's baie sleg. Mev. Beeler, daar, steek jou hand op, en
glo dat die Here Jesus … en wees … God seën jou.
89 Glo jy? God lewe wel en regeer. As jy dit glo met jou hele hart!

Hier's 'n vroutjie, ek kyk na haar waar sy sit. Sy ly aan 'n kolonprobleem. Haar
naam, ek ken haar nie. Maar glo jy God kan my sê wie jy is, dame? Mev. Berglund. Glo
jy met jou hele hart, en dat jy gesond gemaak kan word. Jy glo.

Hier's 'n dame wat net hier sit, bid vir 'n vriend wat onlangs 'n ongeluk gehad het.
Glo jy met jou hele hart,dan kan jy kry waarvoor jy gevra het.

Daar's 'n dame wat daar sit en ly aan hoofpyne. Glo jy met jou hele hart? Jy kan
gesond gemaak word. Moet dit nie betwyfel nie. Glo net. As Hy nie dieselfde God is nie,
dan weet ek nie wie Hy is nie. Hy's hier om—om, as jy dit sal aanvaar en dit glo.

90 ['n Suster praat in tale. 'n Broer gee 'n interpretasie — Red.] Amen. Prys die Here.

Kan julle nie besef julle is in die Teenwoordigheid van God nie? Doen dit. Nou ek



Jehovah-Jireh #2 20

dink wat ons moet doen reg nou, nadat die Gees gepraat het: “Kom na My, glo My, My
mense,” ek dink ons behoort te staan vir 'n altaaroproep sommer nou, en laat diegene
wie nie daardie Christus ken nie opkom hier rondom die altaar en Hom aanneem as jou
Verlosser. As jy nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, kom, ook, om die Heilige Gees
te ontvang, want dis net wat gaan gebeur. Sal jy nie nou kom terwyl ons 'n noot kry nie;
iemand gaan die sang lei. Die Heilige Gees het gepraat. God seën jou, suster. Dis reg.
Iemand anders stap uit saam met die dame hier. Kom reguit op as jy dit het … God seën
jou, suster. In die Teenwoordigheid, waar die Bybel, die Woord, die bevestiging, die
gawes, alles werk, is dit nie wonderlik nou nie? Kom tot reg by die altaar. Kom af uit die
balkonne. Jy sonder God, sonder om gevul te wees met die Gees, kom nou terwyl ons
sing.

Jesus gaan hier verby,
Op hierdie manier, vandag,
Jesus gaan hier verby,
Hy gaan hier verby vandag.
Jesus gaan hier verby,

Sal jy nie nou kom terwyl Hy verbygaan nie, Sy Gees beweeg, sê: “Kom”?
… vandag,
Jesus gaan hier verby,
Hy gaan hier verby vandag.

91 Sal julle nie kom terwyl Hy verbygaan nie? Kyk wat doen Hy onder julle, wat wys
dat Hy dieselfde is. Beweeg uit, elke siel wat Hom nie ken nie, nie wedergebore is nie.
Sal julle nie nou kom na Hom soek nie? Onthou, dieselfde Heilige Gees ken jou.

… weg vandag.
Jesus gaan hier verby,
Op hierdie manier, vandag,
O, Jesus gaan hier verby,
Hy gaan hier verby vandag.

Nou laat elke siel nou kom wat nie God ken nie, wat nie seker is van waar julle
staan nie. Kom hierheen. Moenie—moenie wees … Moenie 'n intellektuele begrip daarvan
maak nie, broer, suster. Moet dit nie doen nie. Jy mag enige soort van 'n sensasie gehad
het.  Jy  mag bloed  op  jou  hande gehad het,  in  jou  gesig,  jy  kon  dalk  gebewe het,
ensovoorts. Niks daarteen nie, nou, dis goed. Julle mag in tale gepraat het, jy mag in
die Gees gedans het, en steeds verlore wees. Dis reg. Dit moet 'n Lewe wees wat gebore
is in jou, wat hierdie Woord neem en Dit weer nuut laat leef. Sien, Christus is die Woord.
En as jy nog nie geloof het om te gaan in daardie Woord en Dit te glo nie, sal julle nie
nou kom nie.

92 Soos die Kerk van God, soos die Aandligte begin neer skyn, en die—die boom word
ryp; God het gesê Hy sou daardie boom herstel, daardie selfde pinksterboom, dieselfde
soort Geloof, selfde alles wat hulle gehad het, daardie boom sal weer herstel word;
sonder denominasie, sonder enigiets, dit sal kom in die eenvoudige krag van die Heilige
Gees, die leer van die Bybel net presies soos Dit gedoen is. Ons is beloof een in die
laaste dae, julle weet, om te kom en daardie Geloof te herstel.  So ek glo Hy's hier
vanaand, in die vorm van die Heilige Gees. Nou kom, terwyl ons weer sing, sodat ons
seker sal wees ons het dit gemaak.

93 Nou onthou, as hierdie gees … Julle Pinkstermense glo sekerlik julle gawes van tale
en interpretasies! As julle nie kan glo wat Hy gedoen het hier nie, glo dan jou tale en
uitleg, van julle roep na die altaar. Laat almal kom. As jy dit sien daardie werk, hierdie
werk, God wat werk, wel, dis God! Hoeveel meer, hier is die Woord wat Dit bevestig, sê
dat Dit die Waarheid is. Kom nader. Nou nog een keer, en kom nou.

Jesus gaan hier verby,
Vandag, vandag,
Jesus gaan hier verby,
Hy gaan hier verby vandag.

94 Nou laat diegene wat in God glo, ware heilige predikers en—en diensknegte van
Christus, kom, beweeg uit, terwyl ons nou weer sing. Beweeg nader na die altaar, om
die hier. En laat ons bid saam met hulle. Kom nader. Wil julle nie hiernatoe kom nie? Ek
kan hulle nie bereik nie, elkeen, met my hande. Ek wil hê julle moet kom. Party van julle
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predikerbroers gaan daar tussen hulle daar nou, sodat julle hulle kan aanraak en lê julle
hande op hulle. Goed. Julle wat God ken, kom, beweeg op hier om, party van julle vroue
met hierdie vroue, julle manne met hierdie manne. Beweeg vorentoe nou hier. Hierdie is
'n—'n opdrag van God. Beweeg vorentoe nou, julle mense. Dit, dis dit, dis die tyd. Party
van julle goddelike moeders en sommige van julle goddelike broers, beweeg nader nou
hier so kan julle julle hande op hulle lê, in bevestiging, lê julle hande op hulle dat hulle
die Heilige Gees kan ontvang. Goed. Nou, dis dit. Dis dit.

95 Nou, waarom het jy gekom? Omdat jy glo. Jy's oortuig dat God in ons midde is. Hy
is hier vanaand. Hy's hier werksaam in groot tekens en wonders.

Beweeg  reg  in  bymekaar,  almal.  Beweeg  reg  in  sodat  mense  meer  plek  het.
Beweeg nader. Daar kom meer af in die paadjies, hoor. Beweeg nader.

Hoeveel in die gehoor is besorg oor hierdie mense wat hier staan, vir die redding
van hulle siele, steek jou hand op. Goed. Laat ons almal nou saam ons hande opsteek
na God, en bid.

96 Ons Hemelse Vader, ons bring hierdie gehoor na U vanaand, met die Heilige Gees
in ons midde, nou teenwoordig, maak Sy Woord weer nuut. Vul elke hart, Here. Kom in
die krag van die Gees. Skenk dit, Here. Dryf uit elke vrees, elke duiwel. Beweeg in deur
die krag van God, en neem beheer oor hierdie siele. In die Naam van Jesus Christus, ek
vertrou hulle toe aan U vir U heerlikheid.
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"… in die dae van die stem …" Openb. 10:7


