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Laat ons bly staan net 'n oomblik, as ons ons hoofde nou buig en na die Here kyk. As daar enige 
versoeke is om aan God bekend te wees, sal jy nou net op hierdie tydstip jou hand na Hom toe opsteek, 
soos dit, en hou op jou hart wat jy wil hê.
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Ons Hemelse Vader, ons is dankbaar vir nog 'n dag. En nou begin dit verby gaan; dit sal geskiedenis 
wees. Die dienste van hierdie oggend is reeds verby. Die woorde wat gesê is, is in die lug, op die band, 
en ons sal dit eendag moet ontmoet. Dit sal óf reg óf verkeerd moet wees. En ons—ons glo dat dit reg 
is, omdat dit U Woord is.

Nou, ons bid dat U ons vanaand die versoeke sal gee wat ons vra. Met ons hande omhoog, vra vir 
versoeke. U het geweet wat ons nodig gehad het en waarvoor ons vra. Daarom bid ons dat U ons sal 
antwoord, Here, en ons die begeertes van ons hart sal gee, dit is, as ons dit kan gebruik om U te eer. 
Gee dit, Here.

Genees die siekte te midde van ons. Neem alle sonde en ongeloof weg. Gee ons van U ... 'n deel van 
U seëninge weer, vanaand, Here, as ons mediteer oor die Woord, en die tyd waarin ons leef. Ons het 
saam vergader, Vader, vir geen ander doel nie as om te probeer leer hoe om beter te lewe, en om nader 
aan U te leef. Want ons sien die dag nader en ons moet onsself dikwels saam vergader, en instruksies 
van U neem. Gee dit, Vader, in Jesus se Naam. Amen.

Dankie. Julle mag sit.

Ek weet dit is verskriklik warm en die plek is volgepak die manier hoe dit is. En so ons is jammer dat 
ons nie die ... enige lugversorging het nie. En ek ... Miskien sal dit wees ... Daar is twee dinge wat ek vir 
die kerk wil doen so gou as wat ek dit kan terugkry op die manier waarop ek wil, as ek behoorlik in die 
vergaderings kan terugkom. Ek wil 'n—'n klavier hê wat so staan, sodat die pianis na die gemeente sal 
kyk. Ek wil 'n orrel aan hierdie kant hê; en 'n lugversorger. Dan voel ek dat dit reg sou wees. En so is ons 
... Ons sal die Here vertrou en weet dat Hy dit aan ons sal gee.
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Ek glo, hulle het my vertel, Broer Hickerson het dit pas uit die tydskrif geneem. Hy het dit daar agter 
op my lessenaar gesit. Dit is daardie konstellasie van Engele wat in die tydskrif is waarvan gepraat is. 
Sien die piramidevorm? Kyk na hierdie Een aan hierdie kant, die gepunte vleuel, kom met Sy bors uit soos 
dit, aan my regterkant. Soos ek gepraat het uit hierdie selfde preekstoel, maande en maande en maande 
gelede, sien, daar is dit. En Look tydsk- ... Of, Life tydskrif het dit, die—die Mei uitgawe, Mei die 17de, 
glo ek dit is. Dit reg? Mei die 17de, uitgawe. Mev. Woods het my vandag vertel dat baie haar geskakel en 
gevra het. Dit is in die Mei uitgawe, Mei die 17de.
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Dit is 'n geheimsinnige wolk. Die wolk is ses-en-twintig myl hoog en dertig myl breed. En dit is 
waaroor ons hier gepraat het. Dit is waar die Engel van die Here afgekom het en die plek geskud het. En 
die hele ... Dit het harder geklink ...

Ek weet daar is een man, as ... Ek dink, Broer Sothmann, ek het hom 'n rukkie gelede gesien, iewers. 
Hy's hier. Hy het gestaan ... Ja. Reg agter hier. Hy het naby gestaan toe dit gebeur het. Ek dink ek was 
nie te ver van hom af nie. Ek het hom net gesien, probeer om vir hom te waai. Net, ek het sy verkyker 
gehad. Dat, die—die diere, waarin ons gejag het, ... Was nie op hierdie heuwel nie. Nou het dit op die 
ander heuwel gegaan. Ek het hulle gevind die vorige dag en hulle vertel waarheen om te gaan. Ek het 
hierheen gegaan, waar, as hulle hierdie kant toe sou kom, ek net in die lug ssou kiet en hulle terugjaag 
daardie kant toe, sodat hulle hulle—hulle—hulle dier kon kry. So, wilde varke is wat dit was.
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En so het ek oorgaan, hierdie kant, en hulle was nie. Hulle was nie aan enige van die kante nie. Ek 
het gesien Broer Fred loop uit, en hulle was nie daar nie. Hy het teruggegaan en Broer Norman het oor 
die heuwel gegaan. En ek het omgedraai, afgegaan in 'n klofie en opgekom, net ek, ongeveer 'n myl en 'n 
half deur werklik ruwe kontrei. En ek het gaan sit en het net rondgekyk. Die dag het gevorder.
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En ek het daardie, wat ons noem, bokkoppe. Dit is iets soos klitsgras Trek hulle af van my 
broekspyp, net presies dieselfde soort wat ek gesien het myself doen toe ek hier vir julle vertel het van 
die visioen, ses maande gelede, ongeveer, voordat dit gebeur het. Ek het gesê, “Dit is vreemd. Kyk hoe 
perfek noord ek is van Tucson, soort van noordoos. Maak ...

“Tucson,” onthou, ek het gesê, “bietjie suidwes.”

En ek het gesê, “Dit is vreemd.” Ek het na die klitse gekyk, soos dit, hulle afgetrek van my ... baie 
van hulle, van my broekspyp af. As jy nog nooit daar was nie, dit is 'n woestynland. Dit is glad nie soos 
hier nie. Omtrent twintig keer helderder; en daar is geen bome en dinge soos wat hier is nie. Dis net 
kaktus en sand.

So ek—ek het net na dit gekyk, soos dit. Ek het net opgekyk. En ongeveer, sou ek sê, 'n halwe myl
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van my, het ek 'n hele hoof van ... trop wildevarke gesien lê, kom uit op die end, waar hulle peule geëet 
het. En ek het gedink, “Nou, as ek net Broer Fred en Broer Norman daar kan kry, dit is net die plek.”

En die aand vantevore, die Heilige Gees was so geweldig in die kamp, dat Hy my dinge vertel het 
wat gebeur het en plaasvind. Ek moes opstaan en wegloop van my kamp af.
6

En toe, daardie volgende oggend, het ek daar opgegaan. En ek het begin ... Ek het gesê, “Nou, as 
ek Broer Fred in die hande kan kry, sal ek hom om hierdie berg kry,” wat omtrent 'n—'n myl is hierdie kant 
toe. Ek moes ongeveer—ongeveer twee myl, of meer, hom kry, miskien drie. Terug hierdie kant toe, af 
met hierdie wat ons noem bergrug, kom op soos dit, bo-op hierdie ruwe, puntige berge, en hardloop af 
hierdie kant toe, sny regoor en kom oor, en gaan af in hierdie rigting en kry hom. Dan moet hy reguit 
afgaan na die onderkant van die heuwel om Broer Norman te kry, wat waarskynlik vier of vyf myl sou 
wees, dan terugkom. En ek sou 'n klein stukkie Kleenex, wat ek op 'n stukkie van—van die struik sou 
hang, sodat ek vir myself kon aandui na watter rant om te gaan wanneer ek terugkom.“

En ek het net oor 'n klein rif gekom waar daar baie puntige rotse is, en daar is 'n—'n takbokroete wat 
afkom aan die ander kant, ongeveer, o, veertig, vyftig meter onderkant die krans. Dit was ongeveer, o, 
dit was in die dag, ek sou sê agtuur, of nege. Sou jy dink iets soos dit, Broer Fred, miskien nege uur, 
soiets? Ek het aan hierdie kant gehardloop, vinnig, om te verhoed dat die wildevarke my sien. Hulle is 'n 
wildevark, jy weet, en hulle is nogal skrikwekkend.
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So ek—ek het oor die heuwel gegaan hierdie kant toe, en sny, het begin om teen die heuwel op te 
hardloop. En ek het net hardloop op 'n, wat ons noem, 'n hondedraffie. En skielik het die hele kontrei net 
geweerklink. Ek het nog nooit so 'n geweldige ontploffing gehoor nie! Net geskud en die rotse het gerol. 
En ek het gevoel asof ek—ek vyf voet van die grond af moes gespring het, het so gelyk. Dit het my net
—net die skrik op die lyf gejaag. Ek het gedink, “O, goeiste!” Ek het gedink ek is geskiet. Dat iemand ... 
Ek het 'n swart hoed opgehad. Ek het gedink hulle kon gedink het dit was 'n wildevark wat op die berg 
geloop het, iemand het my geskiet. Dit was so hard, reg op my, soos dit. Toe, eensklaps, het Iets gesê, 
“Kyk op.” Daar was Dit. Toe het Hy vir my gesê, “Dit is die opening van daardie Sewe Seëls. Gaan terug 
huistoe.” So, hier het ek gekom.

Ek het Broer Fred en Broer Norman ontmoet, sowat 'n uur later, toe ek hulle gevind het. Hulle was 
opgewonde en het daaroor gepraat. Daar is dit. En die wetenskap sê dit is onmoontlik vir—vir enige soort 
van 'n—'n mis of enigiets om so hoog te gaan, mis, damp. Sien? Dit sal net ongeveer ... Ek sal nie weet 
nie. Ek—ek ...
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Ons, wanneer ons oorsee gaan, reis ons op negeduisend voet. Dit is bo die storms. Dit is ongeveer 
vier myl. En sê, kom ons sê, miskien is dit vyftien myl totdat jy nie meer damp kan kry nie. Maar dit is 
ses-en-twintig myl, en sy het die hele dag daar gehang. Sien? Hulle weet nie wat dit is nie. Maar, dank 
die Here, ons doen.

Dankie, Broer Hickerson. Ek sal dit daar op my lessenaar hou. En wanneer ons die boek skryf, 
waarom, dan kan ons dit hê.

Ek het 'n notatjie hier wat vir my gegee is. Ek glo daar is 'n toename in ons getal sedert ek laas hier 
was. Ek dink sy naam is—is ... ten minste, sy vader se naam, David West. En ek het 'n kleinman hier wat 
hulle wil toewy aan die Here. Is dit reg? Was dit vanaand, of was dit Woensdagaand? Ek weet nie. Dit 
het ... Vanaand? Dis goed. Wel, wat van ... Jy is Dawid, is jy nie? Dit is wie ek gedink het jy was. Goed. 
Wat van julle bring die kleinman vorentoe?
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As ons suster hier na hierdie klavier toe sal kom en gee ons die lied van Bring Hulle In. Die pastoor, 
as hy wil, kom hierheen en ons sal hierdie seuntjie aan die Here wy. Nou, ons probeer om dit Skriftuurlik 
te hou.

Dit is jou kleinseun, Broer West. Lyk nie moontlik nie, is dit? Suster West, wat dink jy daarvan? Is dit 
nie ... Jy weet wat ek dink, nie waar nie? Jy weet, ek is ook Oupa.
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Dit herinner my aan Broer Demas Shakarian. Hy het voor 'n groot skare van mense gestaan. Hy kry 
alles deurmekaar soos ek, jy weet. Hy het daar gestaan. Hy het gesê, “Jy weet,” gesê, “ek—ek het vir 
Rose gesê, ek het gevoel,” dit is sy vrou, het gesê, “voel baie ouer sedert ek ouma geword het.” Hy het 
gesê, “Nee. Ek bedoel Ou- ... ” Jy weet, ek ...

Jy is nie alleen nie, broer West. Daar is baie van hulle hier. En dit is alles reg. Ek dink ons kan ons 
kleinkinders werklik waardeer. Dit doen nie ... Hoop dit klink nie sleg nie. Maar ons kan meer tyd saam 
met hulle hê, glo ek, as wat ons met ons—ons kinders gedoen het. Ek het die vrou dit gevra die ander 
dag. Gesê, “Verseker. Jy het hulle 'n klein tydjie lief, gee hulle terug aan hulle moeder en gaan voort.”

Wel, ek het 'n kleinseuntjie daar. Hy het gesê, “Oupa, preek. Oupa, preek.” En hulle het die 
offergawe verlede Sondagaand opgeneem, en het dit op die tafel gesit. Hulle het hom daarheen gebring
11
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en—en hy het my deur die mikrofoon gehoor. Hy het gesê, “Oupa, preek. Oupa, preek.”

En Billy het gesê, “Ja, daar.”

Hy het gesê, “Nee.” En die offergawe het oor die hele vloer gegaan. Hy—hy wou hier uitkom, jy 
weet. En hy skree altyd op my, jy weet, as hy my by enige konvensie sien. Hy skree, “Oupa, preek.” 
Skree regtig hard. So ek weet hulle is oulik.

Sê, ek wonder of ek 'n bietjie van daardie hare kon leen? Hy het dit nie nou nodig nie. Ek het. Wat is 
sy naam? [Suster West sê, “Dawid Jonatan.” — Red.] Dawid Jonatan. Is dit nie 'n pragtige naam nie? 
Wel, ek hoop sy lewe gaan wees soos die s'n na wie hy vernoem is. Dawid, die koning, Dawid; wie, 
Christus moet op sy troon sit; en ook Jonatan, die geliefde vriend. Ek—ek sê vir jou, hulle is lieflike klein 
mannetjies. Ons waardeer hulle baie. Ek ... Hy word wakker. En hy kan—hy kan “amen” skree net so 
goed soos die res van hulle, jy weet, so ons laat dit ons net nie pla nie. Ons dra hom aan die Here te op.
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Ek dink dit is wonderlik soet, om 'n jong paartjie hier te hê, dat God in hulle sorg geplaas het, 'n klein 
seuntjie soos hierdie, en kom om hom aan die Here te gee. En wanneer jy dit doen, wys dit dat jy nie ... 
dat jy aan God teruggee wat God aan jou gegee het. Mag God hom seën.

Nou, as jy hom wil vashou, glo ek miskien kan die moeder hom 'n bietjie beter hou as wat ek kon. En 
wat daarvan as ons net hande op hom lê? Wil julle dit liewer doen? Want ek is bevrees dat ek hom sal 
laat val of, nie hom laat val nie, hom breek of iets anders, julle weet. En ek is altyd bang om hulle te 
breek, jy weet. My—my ...
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Meda het gesê: terug daar ... Ek dink dit is een werk by die platform waar sy soort van my beny, jy 
weet. Sy hou daarvan om die ...

Wel, kyk net hier, hy gaan na my kyk. Hy is 'n oulike knaap. Ja meneer. Miskien kan ek hom vashou. 
Ek wonder. O, suster, moenie ... Ek hoop hy val nie. Hier, is dit nie oulik nie? Te oulik? Hoe gaan dit? Wel, 
nou, soet.

Laat ons ons hoofde buig.14

Here Jesus, baie jare gelede toe die Christendom gebore was in die vorm van 'n Man genaamd 
Christus, die gesalfde Messias, Jesus was Sy Naam. Die volk het hulle klein babatjies na Hom gebring, 
sodat Hy Sy hande op hulle kon lê en hulle seën. En Hy het gesê, “Laat kindertjies na My toe kom en 
verhinder hulle nie, want aan diesulkes behoort die Koninkryk van die Hemel.” Hierdie pragtige paartjie, 
hulle grootouers en hulle is ware volgelinge van die Woord.

Here Jesus, ek bring en hou na U, vanaand, die pastoor en ek, hierdie lieflike klein Dawid Jonatan 
West. Ek gee hom vir U, van die moeder en pappa. Ek bied hom aan U, Here, vir gesondheid, krag, 'n 
lang lewe van diens, om God Almagtig te eer, Wie hom in hierdie wêreld ingebring het. Mag die seëninge 
van God op hom rus. Mag die Heilige Gees op die kind rus. As daar 'n môre is, mag hy die Evangelie dra 
wat sy ouers en grootouers vandag so koester. Gee dit, Here. Nou, in die Naam van Jesus Christus, gee 
ek vir U hierdie kind in 'n toewyding van sy lewe. Amen.

Ek glo hulle wil 'n foto van die klein knapie neem. ['n Kamera klik — Red.] Ek het ook gespring.15

God seën jou, suster. Mag jy altyd die Here Jesus liefhê en koester, en die klein seuntjie grootgemaak 
word in die vermaning van God, en hê 'n wonderlike klein seuntjie. Ek is seker. God wees met julle.

Ek glo hy het sy fopspeentjie laat val? Het hulle dit gekry? O, goeiste!

Kom ons sing nou daardie liedjie, Bring Hulle In. Almal, saam nou, vir die klein knapie. Goed, suster.
Bring hulle in, bring hulle in,
Bring die kleintjies na Jesus.

Ek ken nie beter hande om hulle in te sit nie. En julle? Die hande van die Here Jesus!

Nou, ek weet dit is warm daar buite. Ek wil sê vir die opsigter, my broer, Doc, of ander, hulle sorg vir 
dit. Sommige van die susters beskadig hulle rompe op die—op die ghries wat op die stoel is. Hoeveel het 
daarvan op hulle? Ek weet, daar is my vrou, my twee dogters, klein Betty Collins, mev Beeler, sommige 
van hulle. Dit is iets, ghries daarop. As jy daarna kan kyk, Doc, wanneer jy kan. Dit is, glo ek, dis waar 
hulle ... Dit is ghries of verf, of iets, reg waar hulle op en af werk, die sitplekke. En dit is nie? [Broer 
Edgar “Dok” Branham sê, “Daar is geen ghries op hulle om dit van te kry nie.” — Red.] Wel, ek—ek weet 
dan nie wat dit is nie. Iets wat ek net ... Is vir my genoem en ek het gesê ek sal dit aan—aan Doc 
noem. Goed.
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Nou, Woensdagaand biduur. Enigiets anders? Jy het aangekondig? Het jy jou aankondigings gedoen, 
broer Neville? Aankondigings alles gedoen.
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Nou, as die Here wil, volgende Sondagoggend wil ek praat oor die onderwerp om hierdie geslag aan 
te kla omdat hulle Christus gekruisig het. Jy sê, “Hierdie geslag kon dit nie gedoen het nie.” Ons sal 
uitvind of hulle dit gedoen het, of nie, volgens die Woord. Nou, volgende Sondagoggend, as die Here 
gewillig is. As, nou, as—as—as iets voorkom ...
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Ek is veronderstel om in Houston te wees hierdie week, ook, in 'n konvensie, wat my deurneem tot 
Sondag, so ek weet nie of ek instaat sal wees of nie. Maar ons het 'n paar Sondae om mee te speel voor 
dit, in elk geval. Dan gaan ons na Chicago vir die konvensie, of vergadering in Chicago, die laaste week 
in hierdie maand. En dan moet ek die familie terug neem na Arizona, want—want hul vakansie is verby en 
die kinders moet teruggaan skool toe.

Nou, hoeveel het die lees van die Woord geniet en die seëninge van die Here? [Gemeente sê, 
“Amen.” — Red.] Ons almal doen, so baie.
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Nou, dit is warm, en ek weet sommige van julle gaan terug huistoe vanaand. Ek weet Broer Rodney 
en Charlie, en hulle moet 'n lang pad ry. En wag 'n bietjie, julle is op vakansie, is julle nie? Wel, ek hoor 
julle gaan visvang.

“Die Here voeg nie tyd by vir die man wanneer hy visvang nie. Jy word nie ouer terwyl jy visvang 
nie.” So, nou, julle meisies gaan saam met hulle. Sien? En ek sal afkom en by julle aansluit, as ek kan. En 
jy weet, “Die goeie Here,” het hulle gesê, “voeg nie tyd by vir 'n man wanneer hy visvang nie.” Doen baie 
daarvan as jy—as jy opgewerk voel. Dit is die beste ding om mee te ontspan, wat ek ooit in my lewe 
gevind het, is om te gaan visvang.

Ek het 'n kaartjie gehad, een keer, van mnr. Troutman. Onthou enigeen ooit vir Mnr. Troutman, die 
ysmaatskappy in New Albany? Hy het 'n kaartjie daar, gesê, “Het gaan visvang.” En gaan voort, sê, “'n 
Man wat ... Elke man, sy broers, het gaan visvang. Met 'n helpende hand, sal hulle altyd land, het gaan 
visvang.” Het ongeveer agt of tien verskillende dinge gehad het. Dan wanneer hy by die onderkant 
gekom het, het hy gesê, “Die mens is nader aan God as hy gaan visvang.” So ek dink dit is ongeveer reg. 
“Die rykes en armes is almal dieselfde, het gaan visvang.” Sien? “'n Helpende hand, hy sal altyd land, het 
gaan visvang.” En alles was omtrent, “Het gaan visvang.”
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Wel, ek sal jou vertel van nog 'n ander visvang wat ek gedoen het oor die laaste 33 jaar, het 
visgevang vir die siele van mense. Mag die Here ons help om elke een wat ons kan vind te wen.

Nou, vanaand, word op band opgeneem. Nou, vanoggend, (as Jim hier is, of bandopname maak), ek
—ek dink, op die band, iemand het my aandag daarop gevestig, ek het gesê, “die tweede eksodus.” Ek 
het nie tweede bedoel nie. Dit is, “Derde Eksodus.”
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Die Heilige Gees in die vorm van 'n Vuurkolom, God wat in manifestasie neergedaal het, het die 
eerste uittog uitgebring en—en terug in ... het Israel uit Egipte gebring.

Die tweede eksodus was dat Christus die kerk uit Judaïsme bring.

En, Die Derde Eksodus, is wanneer dieselfde Vuurkolom die Bruid uit die kerk neem. Sien? Uit die 
natuurlike; uit die geestelike; en die Geestelike uit die geestelike. Die drie, sien, die Geestelike uit die 
kerk, eerder. Dan kry ons die drie, die drie eeue van dit.

Nou, vanaand, wou ek nog 'n band maak, en dit is genoem: Is Jou Lewe Die Evangelie Waardig? Sal 
waarskynlik nie lank neem nie. Wel, net 'n paar Skrifgedeeltes en notas wat ek hier het, maar eerstens 
wil ons God se Woord lees. Voor ons dit doen, buig ons net ons harte tot Hom net 'n oomblik.

Here Jesus, enige man, fisies, of vrou, of kind, kan die bladsye van hierdie Bybel terugblaai, maar 
daar is niemand wat Dit kan openbaar nie, behalwe U. Ek bid, Here, om hierdie teks te neem soos dit op 
my hart geplaas is om oor die nasies uit te stuur, vir die mense, sodat hulle mag weet watter tipe lewe 
van hulle vereis word om te lewe. Want so baie het my gevra, “Is die Christelike Lewe 'n lewe van diens 
aan die kerk? Help dit die armes, die behoeftiges? Of is dit 'n konstante lid? Is dit 'n lojale lojaliteit 
teenoor die kerk?” en sulke vrae. Vader, mag die korrekte antwoord vanaand kom, deur hierdie woorde, 
terwyl ons 'n poging aanwend om—om hulle na die mense te bring. In die Naam van die Jesus Christus 
vra ons dit. Amen.
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Nou blaai in julle Bybels na die boek van Lukas, en ons begin by die 14de hoofstuk en die 16de vers, 
om 'n paar Skrifgedeeltes vir 'n basis te lees, vir 'n agtergrond, want vir dit gaan ons probeer om dertig 
tot veertig minute toe te laat. Nou, die 16de vers van die 14de hoofstuk van Lukas.

22

Maar Hy antwoord hom: 'n Sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense 
uitgenooi.

En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te 
sê: Kom, want alles is nou gereed.
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En hulle het hul almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê: Ek het 
'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk Ek vra u, verskoon 
my tog.

En 'n ander een het gesê: Ek het vyf paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, 
verskoon my tog.

En 'n ander een het gesê: Ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie.

En daardie dienskneg het gekom en dié dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van 
die huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê:

Let op, dit is nie dienaars nie. “Dienaar.”

Gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en 
verminktes en kreupeles en blindes hier in.

En die dienskneg het gesê: Meneer, wat u beveel het, is gedoen, en daar is nog plek.

Toe sê die heer vir die dienskneg: Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle 
om in te kom, sodat my huis vol kan word.

Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak 
nie.

Nou, het julle gesien, daar was drie trekke, of drie draaie, daarvan? Toe hulle uitgaan, eerste, en 
roep om hulle wat was ... of beveel om te kom, en hulle het dit nie gedoen nie. So het daar 'n 
helingsveldtog uitgegaan, uitgegaan om die blindes en kreupeles te kry. En steeds was daar plek, so hy 
het uitgegaan en die goeie, slegte en onverskillig gedwing; hulle moet inkom.
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Nou, jy lees 'n ander gelykenis van dit, iets in die orde van dit, in Mattheus 22:1 tot 10, as julle dit 
later wil lees. Maar ek—ek het hierdie onderwerp daaruit getrek: Is Jou Lewe Die Evangelie Waardig?

Nou sê Jesus hier ... Die mens het altyd probeer om verskonings te maak om nie God se Woord van 
Sy uitnodiging te ontvang nie. Alhoewel dit ferm bewys word aan hulle, dat dit is—dit is Sy Maaltyd en 
Sy uitnodiging, maar die mens maak voortdurend verskonings. En as jy Mattheus 22 lees, sal jy vind dat 
die verskonings ook daar gemaak is. En—en hulle probeer ...

24

Dit het teruggegaan in alle eeue. Het teruggegaan in die eeu, en gesê 'n man het hulle beveel, en—
en het 'n wingerd gehad. En ons vind daardie gelykenis. En hoe hy sy diensknegte gestuur het om uit 
hierdie wingerd te versamel. Eerste dienskneg het gekom, wat het hulle gedoen? Hulle het hom 
weggejaag. Die volgende dienskneg het gekom, hulle het hom ook gestenig. En hulle het dienskneg na 
dienskneg weggejaag; die wrede manne. Die koning het ten einde laaste sy seun gestuur. En toe sy seun 
kom, vind ons uit, dat, “Hulle het gesê, 'Dit is 'n erfgenaam. Ons sal hom doodmaak, dan sal ons alles 
kry.'” Toe sê Jesus vir hulle: “Die koning het uitgestuur en die moordenaars doodgemaak en hulle stede 
verbrand.”

Nou sien ons, wanneer God 'n man 'n uitnodiging gee en om iets te doen, of om die uitnodiging te 
ontvang wat Hy hom gegee het, en hy weier dit, dan is daar niks oor nadat barmhartigheid verwerp is 
nie, maar oordeel. As jy oor die grense van barmhartigheid stap, dan is daar net een ding oor en dit is 
die oordeel. En ons vind dat die mens in alle eeue dit gedoen het. Dit het gebeur, omtrent in elke eeu, in 
die Bybel.

25

Toe God Noag, Sy dienaar gestuur het en 'n ontsnaproete gemaak het vir al die mense wat wou om
—om gered te word. Maar die mense het net gelag en Noag geminag. Maar God het die weg gemaak, 
maar hulle het 'n verskoning gehad. Dit was nie volgens hulle—volgens hulle hedendaagse denke nie. Dit 
het nie ... Dit was nie die manier waarop hulle dit wou hê nie, en hulle het verskonings gemaak in die dae 
van Noag.

Hulle het verskonings gemaak in die dae van Moses. Hulle het verskonings gemaak in die dae van 
Elia. Hulle het verskonings gemaak in die dae van Christus. En hulle maak verskonings vandag.
26

Nou, Hy wat direk met Israel gepraat het, die mense wat geroep was na die fees, wil ek vandag ook 
van toepassing maak op mense, die kerk, wat beveel is om na die fees te kom, en sal dit nie doen nie, 
die geestelike fees van die Here. En hulle sal dit nie doen nie. Hulle wil dit nie doen nie. Hulle het ander 
dinge om te doen. Hulle vind verskonings.

Nou, as Israel, tweeduisend jaar gelede, die uitnodiging sou aanvaar wat hulle gegee was, sou hulle 
nie gewees het soos hulle vandag is nie. Tweeduisend jaar gelede het Israel die uitnodiging van die hand 
gewys om na die bruilofsmaal te kom, en hulle het dit weggewys en in die oordeel ingegaan. Maar, soos
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Jesus gesê het, het hulle die profete gestenig en doodgemaak wat na hulle gestuur is, deur verskonings 
te maak, nou, die verskonings wat hulle in elke dag gemaak het.

Ons vind, in die dae van Jesus, dat Hy nie—Hy nie met enige van hulle geaffilieer het nie. Hulle het 
gesê, “Wanneer het hierdie Man hierdie geleerdheid gekry? Van watter skool is Hy? Is dit nie die 
skrynwerker se Seun nie? Is Sy moeder nie Maria genoem nie? Is Sy broers, Joses en Jakobus, en so 
aan? En is Sy susters nie saam met ons nie? Dan waar het hierdie Man hierdie gesag gekry om dit te 
doen?” Sien? Met ander woorde, Hy het nie met hulle geaffilieer nie. Daarom het hulle gesê, “Hy is 
Beëlsebul. Hy is 'n Samaritaan. Hy het 'n duiwel en hy is mal. Hy is 'n—Hy is 'n ... Hy is 'n Man wat 'n 
bose gees het, in die lyn van godsdiens, en het Hom mal gemaak. En dit is wat. Hy is daar buite soos 'n 
wilde man. Moenie enige aandag aan Hom skenk nie.” En ons weet wat met Israel gebeur het. En hulle 
het uitgeskreeu. Hulle was so seker dat daardie Man verkeerd was, totdat, o, toe hulle Hom veroordeel 
het, het hy gesê—hy het gesê, “Laat Sy bloed op ons en op ons kinders wees.” En Dit was daar 
sedertdien.

27

Jesus het probeer om vir hulle te sê dat dit hulle verskonings was wat die profete doodgemaak het, 
en wat die regverdiges wat gekom het, doodgemaak het. Hulle het hulle belydenisse aanvaar wat mense 
vir hulle gegee het, in plaas daarvan om die Woord van God te neem. En deur dit te doen, het dit die 
Woord van God tot geen effek gemaak nie.

28

Nou, jy sal óf moet sê, in hierdie, dat Dit God se wil en God se begeerte is, óf iets anders waarmee 
jy vorendag kan kom, wat beter as Dit is. Nou, jy moet die een of die ander neem. Jy kan nie God en 
mammon dien nie. En jy sal moet sê, “Dit is die Waarheid,” of “Dit is deel van die Waarheid,” of “Dit is nie 
die hele Waarheid nie,” of “Dit is nie reg saamgestel nie,” of “Dit word nie reg geïnterpreteer nie.”

En die Bybel het gesê, dat, “Die woord van God is van geen privaat interpretasie” nie. Niemand 
anders is veronderstel om 'n interpretasie daaraan te gee nie, Dit is geskryf net soos wat God Dit 
geïnterpreteer wil hê. Net wat Dit sê, Dit is wat veronderstel is om te wees. Neem Dit net op die manier 
waarop Dit gesê word, die manier waarop Dit hier neergeskryf is.

Nou, hulle aanvaar hulle belydenisse. Hulle maak God se beloftes tot geen effek op hulle nie. Hulle 
omseil dit. Hulle sal daarvan wegskram.

Nou, as Rusland die Pinkster seëning vyf-en-sewentig jaar gelede aanvaar het, toe die Heilige Gees 
in Rusland geval het, sou hulle nie vandag kommuniste gewees het nie. Nou, vyf-en-sewentig jaar 
gelede, het hulle 'n groot herlewing in Rusland gehad. God het onder hulle gekom en hulle het groot 
herlewings gehad daar in Siberië. En wat het hulle gedoen? Hulle het dit verwerp. En vandag is die land 
weg, en die kerke kan nie kerk hê nie, net onder toestemming. En hulle is verdoem tot oordeel. Het 
uitgegaan op hierdie wilde uitbarsting van kommunisme; aan die duiwel uitverkoop.

29

Vyftig jaar gelede het die Heilige Gees in Engeland geval. Net na dit het George Jeffreysbaai gekom, 
en F. F. Bosworth, en Charles Price, Smith Wigglesworth, daardie groot krygers van die geloof, vyftig jaar 
gelede, en het Engeland die Heilige Gees herlewing aangebied. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het vir 
hulle gelag, hulle in die tronk gesit, hulle gek genoem, gedink hulle het hulle verstand verloor. Die kerke 
het geweier dat die mense na hulle kom luister. En hulle het die siekes gesond gemaak, en duiwels 
uitgedryf, en groot werke gedoen. En omdat Engeland as 'n nasie die Evangelie verwerp het, is haar—
haar sondes bekend dwarsoor die hele wêreld. Daar is skaars 'n—'n meer van 'n afvallige nasie in die hele 
wêreld, selfs insluitend Rome en Frankryk, as Engeland. Sy is 'n moeder van afvalligheid. Reg waar Finney 
en baie van die groot manne gepreek het, in die—die Haymark en Charles G. Finney en Wesley, en verder 
af, en sy het dit verwerp.

En nou, selfs verlede week, of twee, in die koerante, vind jy uit waar hulle groot manne so verswak 
het tot die seks van vroue, totdat spioene ingekom het. En hulle hoofman het nog meer van hulle gekry. 
Die tydskrifte was vol daarvan. Hulle sonde van skandaal, reg in hulle regering, het hulle skandalige naam 
oor die wêreld gesaai. Hoekom? Sy het die Waarheid verwerp. Sy het haar verskoning gehad en sy is 
klaar. Engeland is almal uitgewas met God, lang tyd gelede. As ...

30

Amerika, vyftien jaar gelede, toe die groot genesingsherlewing voortgegaan het van Pinkster, 
uitgebreek het in die land, en daar was 'n herlewings in die hoofstad, Washington, DC. Die presidente, 
vise-presidente, groot mense, goewerneurs; groot dinge het plaasgevind, goewerneurs en—en mans was 
genees. Soos Kongreslid Upshaw wat kreupel was vir—vir ses-en-sestig jaar en hulle kon nie hul gesig 
draai en sê dit was nie so nie. Dit was reg voor hulle, maar hulle het dit verwerp.

En vanaand, dit is die rede waarom hierdie nasie bly. Sy is gedoem. Daar is hoegenaamd geen hoop 
vir dit nie. Sy het die lyn tussen oordeel en barmhartigheid oorgesteek. En sy is verkies in wat sy hier 
het, om die nasie te beheer. En sy is verrot tot in die kern. Haar politiek is verrot. Die sedes van hierdie 
nasie is laer as enigiets waaraan ek kan dink. En haar godsdienstige stelsel is meer verrot as die sedes. 
Sy word, deur dit te doen, het sy nou by haarself aangesluit, al hierdie kerke en van  die  nasie,  by  die

31
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federasie van kerke, en het die merk van die dier geneem. Wat 'n ding! Hoekom? Christus gee vir hulle 
die geleentheid, “Kom na My fees,” die fees van Pinkster, wat “vyftig” beteken.

Toe die Heilige Gees op Rusland uitgegiet het, was hulle geroep tot 'n fees van Pinkster, geestelike 
feesmaal, en hulle het dit verwerp. Engeland, die Heilige Gees is uitgestort op hulle, en hulle het dit 
verwerp. Amerika, die Heilige Gees is uitgestort op hulle, en hulle het dit verwerp.

32

Hy het drie keer beveel. Drie keer het Hy uitgestuur en hulle het nie na die fees geluister nie. Toe 
het Hy weer gestuur en Hy het gesê, “Gaan en dwing daardie mense om te kom. Die tafel moet gedek 
word. Die tafel is gereed. Daar is nog plek.” En ek glo, dat, miskien, miskien binne die volgende paar 
maande, of iets, of jaar, of wat dit ookal is, God nog 'n skudding oor die land gaan stuur, want daar is 
iemand nog daar buite, iewers, wat 'n voorbestemde saad is, op wie die Lig moet val, iewers, iewers in 
die wêreld. Die nasie self, is weg.

Ek het gekyk in hierdie week se Life tydskrif; daar by, wel, daar by Little Rock, die ander dag, of, 
eerder, Hot Springs. En daar het ek gesien, ek glo dit was 'n goewerneur van die staat New York, met 'n 
soort van 'n ontkleedanseres in Honolulu, dans met met haar. Nou ... En hier, onder dit, was nog 'n 
bekende man. O, wat 'n skande! Kyk na ons nasie vandag. Kyk na die toestand van ons—van ons nasie. 
Kyk waarheen sy gegaan het, hoe laag sy gesink het.

33

Kyk na ons godsdienstige stelsel vandag. Hoe kan dit wees dat die kerke ooit in die toestand kan 
kom waarin hulle nou is? Is omdat hulle die boodskap van God verwerp en geweier het, die uitnodiging 
om na die feesmaal te kom. Kan jy 'n lewe soos daardie waardig ag van die Evangelie? Kan jy 'n lewe 
noem, waar hulle kan sit en toelaat dat hulle—hulle mense daardie dinge doen, om sigarette te rook?

Die ander dag, hier, 'n sekere kerk, 'n klein ligaspan het hier by die park gespeel, en my swaer se 
klein seuntjie is 'n gooier vir een van die spanne. En so was hy daar buite besig om die bal te gooi, en 
daar was 'n kerkliga wat gespeel het. En daar was die pastoor met hierdie klein seuntjies daar buite op 
die grond, besig om te speel. En die pastoor het sigaret na sigaret gerook, van 'n naburige kerk reg hier 
by ons. En kan jy jou indink 'n man ... En selfs mense wat in die gehoor gesit het, het dit opgemerk. 
Maar dit raak so, sodat hulle nie eens aandag gee aan dit nie.

34

'n Sekere groot kerk, 'n Baptiste kerk, waarvan ek weet, laat die kerk uit van Sondagskool, vyftien 
ekstra minute, sodat die herder en almal van hulle buite kan staan en rook, voordat hulle terugkom om 
die diens van die Here te dien. John Smith, die stigter van daardie kerk, het so hard gebid dat God 'n 
herlewing stuur, totdat sy oë toegeswel was saans, en sy vrou moes hom na die tafel lei en hom met 'n 
lepel voer. As ... Daardie man sou in sy graf omdraai as hy geweet het dat daardie kerk in daardie 
toestand beland het. Wat is dit? Hulle is beveel om te kom en het dit verwerp. Dit is die enigste ding. En 
julle onthou, Jesus het hier gesê, “Die wat beveel is en dit verwerp het, sal nie Sy maaltyd smaak nie.”

Wanneer God die Heilige Gees stuur en klop aan 'n man se deur, en hy dit doelbewus verwerp, iewers 
gaan hy dit vir sy laaste keer verwerp en dan sal jy nie 'n bevoorregte karakter wees nie. Jy kan in 'n 
kerk sit en na die Evangelie luister en met die Evangelie saamstem. Jy kan so baie doen as om te sê, “Ek 
weet Dit is reg,” maar nooit self 'n vinger daarop sit om Dit te help nie. Sien? Jy luister net daarna, 
omdat jy sê, “Ek glo Dit is reg.” Dis net simpatiseer met dit.

35

Ek kon sê, “Ek glo dit is 'n tienduisend dollars.” Dit beteken nie dat ek dit gekry het nie. Sien? Ek kon 
sê, “Dit is goeie koue water,” maar weier om dit te drink. Jy weet wat ek bedoel?

En dit is die Ewige Lewe. En deur te weier om dit te doen, sal jy eendag die lyn tussen oordeel en 
barmhartigheid oorsteek, en dan sal jy nie die voorreg hê om dit te kom ontvang nie.

Aan julle mense wat hierheen kom. Ek is nie verantwoordelik vir diegene wat ... of—of met wie ander 
predikers praat nie. Maar, as dit reg is, het jy jou lewe daaraan te danke. Wat meer kon jy ooit vind wat 
tot meer voordeel vir jou kon wees as om te weet dat jy die Ewige Lewe kan hê?

Wat as ek kapsules hier sou weggee, wat, wetenskaplik bewys, wetenskaplik bewys dat hierdie 
kapsule jou 'n duisend jaar sou laat leef? Wel, ek—ek sou 'n burgermag hier moes kry om hulle van die 
plek af weg te jaag. Jy sou nie nodig hê om 'n altaaroproep te maak nie. Jy sal hulle moet wegslaan van 
dit af, om 'n duisend jaar te leef.

36

En tog, wetenskaplik bewys dat die Ewige God, al Sy krag van Sy opstandings, wat jou die Ewige 
Lewe belowe, en Satan sal sy legioene daar buite sit en jou weghou van Dit. Sien? Tog, jy kan kyk, en 
sinvol genoeg wees om te kyk in die gesig van Dit en sien Dit is reg, maar dit dan verwerp. Sien?

Iets, een of ander verskoning. “Dis te warm. Ek is te moeg. Ek sal môre.” Net 'n soort verskoning, dit 
is al wat hulle doen. Deur die dag van besoeking te verwerp, skei jy jou van God af.

Nou, ons sien. En in die Ou Testament het hulle wat hulle die jubeljaar genoem het, gehad. Dit was37
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toe al die mense wat slawe was, kon vry gaan wanneer die jubeljaar aangekondig was. En dan, as 'n 
man nie uitgegaan het nie, as daar een of ander verskoning was wat hy kon gee dat hy nie wil terugkeer 
na sy land nie, dan moes hy in die oor gemerk word met 'n els, by die tempel se deurpos. En dan maak 
dit nie saak hoeveel jubeljare aanbreek nie, daardie man was uitverkoop. Hy kon nooit meer terugkom as 
'n burger in Israel nie, nooit meer nie. Wat het hy gedoen? Hy het sy uitnodiging verwerp. Hy hoef niks 
te betaal het nie. Die skuld van sy slawerny was verby. Sy familie was vry. Hy kon dadelik teruggaan na 
sy tuisland en sy eie besitting kry. Maar as hy geweier het om dit te doen, dan was hy nie meer deel van 
Israel nie, en sy besitting is aan 'n ander gee.

Nou, dieselfde ding in die natuurlike is van toepassing op die geestelike. Dat, as ons, as erfgename 
van die Ewige Lewe, en ons hoor die Evangelie en weet dat dit waar is, en ons verwerp Dit en weier om 
dit te doen of om te luister na Dit, neem ons die merk van die dier aan.

Nou, iemand het gesê, “Nou, daar gaan 'n—'n merk van die dier wees, dit gaan eendag kom.” Laat 
my jou vertel. Dit het alreeds gekom. Sien? Sodra die Heilige Gees begin val het, het die merk van die 
dier begin plaasvind. Sien?

38

Jy het net twee dinge. Een van hulle is, aanvaar dit, neem die Seël van God. Om dit te verwerp, 
neem die merk van die dier. Om die Seël van God te verwerp, is om die merk van die dier te neem. Almal 
verstaan? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Om die Seël van God te verwerp, is om die merk van die dier 
te neem. Want die Bybel het gesê, “Alles wat nie verseël is deur die Seël van God nie, het die merk van 
die dier.”

Wanneer die basuin geblaas het, kon almal wat wou, vrygaan. Hulle wat nie het nie, was gemerk.

Nou, jy sien, die merk van die dier, as ons daaroor praat in die toekoms, is wanneer dit 
gemanifesteer gaan word, wanneer jy besef dit is wat jy reeds gedoen het. Sien? En so is die Heilige 
Gees, Dit moet manifesteer. Wanneer ons die Here Jesus sien kom in heerlikheid en daardie 
transformerende krag voel, en die dooies sien opstaan uit die graf, en weet, in 'n sekonde langer, sal ons 
verander word en 'n liggaam hê soos Syne. Dit sal gemanifesteer word. Dan, om te sien diegene wat dit 
verwerp het, sal agtergelaat word, uit.

Het Jesus nie gesê die maagde het uitgegaan om Christus te ontmoet nie? Sommige van hulle het 
aan die slaap geraak, die eerste waak, tweede, derde, vierde, vyfde, sesde, tot die sewende waak. 
Maar in die sewende waak, dan kom die uitroep, “Kyk, die Bruidegom kom. Gaan uit om Hom te ontmoet.” 
En die wat geslaap het, het wakker geword. Al die eeu terug, tot Pinkster, het wakker geword. Sien? 
Vanaf die sewende eeu, die sewende kerkeeu, al die pad terug, het wakker geword. En diegene wat in 
hierdie kerkeeu was, lewendig, hulle is verander. En hulle het ingegaan.

39

Op die presiese tyd toe hulle ingegaan het, het die slapende maagd gekom en gesê, “Ons wil van jou 
Olie koop.”

Maar hulle het gesê, “Ons het net genoeg vir onsself. Gaan na die wat Dit verkoop.”

“En terwyl hulle probeer het om hierdie Olie te ontvang, het die Bruidegom gekom.” Daar was nog 
nooit 'n tyd in die geskiedenis van die wêreld, dat die Episkopiliane, Baptiste, Metodiste, Presbiteriane ... 
Die koerante is vol. Die godsdienstige koerante prys God, dat daardie slapende maagde nou probeer om 
Pinkster te ontvang, probeer om die Heilige Gees te ontvang. En besef die mense nie dat dit nie sal 
gebeur nie, volgens die Woord van God? “Terwyl hulle probeer het om terug te kom, het die Bruidegom 
gekom en die Bruid weggeneem. En hulle is in die buitenste duisternis gewerp, vir oordeel,” omdat hulle 
hul uitnodiging verwerp het.

Alle mense word beveel om te kom. God, in elke eeu, het Sy Lig uitgestuur en dit is verwerp.

En, nou, vandag is nie anders nie as enige ander dag, om die dag van die besoeking te verwerp. 
Wanneer God 'n besoek bring aan die kerk en aan die mense, ontvang Dit dan. Moenie dit tot volgende 
jaar, die volgende herlewing, uitstel nie. Dit is die uur, “Vandag is die dag van verlossing.”

40

En onthou, God het nog nooit 'n boodskap gestuur in enige dag, waar Hy dit nie met die bonatuurlike 
bewys het nie. Jesus het self gesê: “As ek nie die werke van My Vader doen nie, glo My dan nie. Maar as 
Ek die werke doen, glo die werke as julle My nie kan glo nie,” en wanneer julle dit duidelik uitgesny en—
en gemanifesteer sien.

Nou het die tyd aangebreek dat sy Dit verwerp, dan is sy in die oor geboor met 'n els, dan sal sy dit 
nooit hoor nie. Nou neem sy haarself na die konfederasie van kerke, om reguit te gaan om die merk van 
die dier te neem.

“Een van die groot ambisies,” iemand het my die papier nounet gegee, hierdie nuwe pous het gesê, 
“is  om  die  kerke  saam  te  verenig.”  Hulle  sal  dit  doen  net  so  seker  as  wat  ek  hier  staan.  En  die
41
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Protestante val daarvoor. Sien? Omdat die kerk ... Die Bybel het gesê, Paulus, die profeet van die Here, 
het gesê, “Daardie dag sal nie kom nie, tensy daar 'n eers 'n afvalligheid kom, en dan die ... voordat die 
man van sonde geopenbaar sal word. Hy wat in die tempel van God sit en homself handhaaf, alles wat 
bo God is; hy, as God,” vergewe sondes op die aarde, en dies meer. Hoe het hierdie ding gebeur! Maar dit 
kon nie gebeur voor die afvalligheid nie, totdat die kerk begin om weg te beweeg van die geestelike 
feesmaal, homself terug te trek en homself te organiseer. En dan het die openbaring nie by die kerk gebly 
nie.

Onthou, Israel het geloop, dag en nag, met die Vuurkolom. As daardie Vuurkolom beweeg het, het 
hulle daarmee beweeg. En onthou, dit was 'n Vuur in die nag, en 'n Wolk in die dag. So Dit kan kom, dag 
of nag, enige tyd. Maar waar dit ookal was, was daar 'n versoening gemaak, sodat hulle nie sou faal om 
dit te sien nie. Dit was 'n Lig in die nag, en 'n Wolk bedags, en hulle het dit gevolg. Ja, meneer. Dieselfde 
ding!

42

Martin Luther het dit gesien. Wat het hy gedoen? Hy het uit Katolisisme gekom. Maar wat het hulle 
gedoen? Hulle het 'n heining rondom gebou, gesê, “Ons is Lutherane. Dit is dit.”

Toe het Wesley gesien dat Dit wegbeweeg van daar af. Hy het gegaan. Wat het hulle gedoen? Het 'n 
heining rondom dit gebou, gesê, “Dit is dit.” Wat het die Lig gedoen? Het dadelik weer verder 
aanbeweeg.

Pinkster het dit gesien. Wat het hulle gedoen? Het uit die Wesleyane en Nazareners beweeg, en dies 
meer. Wat doen hulle? Hulle bou 'n heining rondom dit, genoem, “Ons is eenheid,” en “Ons is Drie-
eenheid,” en “Ons is die Verenigde,” en dit alles. Wat het Hy gedoen? God het dadelik aanbeweeg uit dit 
uit. Sien?

Ons kan dit nie doen nie. Ons moet volg, elke dag, elke uur van die dag, elke stap van die pad. Ons 
moet deur die Here Jesus Christus gelei word. As ons dit nie doen nie, neem ons 'n organisatoriese lewe. 
En 'n lewe wat Christus nie volg nie, daagliks, is nie waardig nie.

'n Man wat 'n Christen is op 'n Sondag en kerk toe gaan, sit daar en dink hy besit die kerk omdat hy 
dit doen, dat, of die ander, en op Maandag sal hy steel en lieg. En vroue wat sal uitgaan op die 
openbare strande, en—en uit op die strate, met immorele klere aan!

43

Ek het gedink aan—aan die eerste dame, sou nie eens grimering aangesit het om voor die pous te 
gaan nie; en kom terug, en stel 'n waterkop haarsnyboemel vir die vroue in die land. En al hierdie rokke, 
dat, toe sy ma geword het, elke vrou in die land wil nou een van daardie ma-tipe rokke dra. Dis reg. Dit 
is voorbeelde. En hulle weet dat die mense dit sal doen. Hulle neem 'n gees van die wêreld op. En dit 
hoort nie in die kerk van die lewende God nie.

Vroue behoort te kyk na Jesus Christus. Julle behoort na Sara en daardie van die Ou Testament te 
kyk.

Nou, hulle het so geword dat ... Ek het die ander aand gepreek, iewers, oor vroue om hul mans te 
gehoorsaam. Gehoorsaam? Ja. Dit het lankal uit die huweliksritueel verdwyn, 'n lang tyd gelede. Maar 
hulle gaan dit nie doen nie. Nee, meneer. Hulle leef in Amerika, en hulle laat julle so weet. Hulle gaan nie 
gehoorsaam nie. Maar, so lank as wat jy dit nie doen nie, moenie probeer om jouself 'n Christen te noem 
nie, want jy is nie. Ek gee nie om hoeveel jy dans en in tale praat nie, as jy nie jou man gehoorsaam nie, 
is jy uit die wil van God.

44

'n Vrou wat kortbroek dra en hierdie dinge doen wat sy op straat doen, moenie jouself 'n Christen 
noem nie. Jy wil die wêreld hê en steeds jou getuienis behou. Jy kan dit nie in die Teenwoordigheid van 
God doen as jy van beter weet om dit nie te doen nie.

Let op, “geboor deur die oor,” weg-gemerk, dan sal jy nooit hoor nie. Onthou, dit is 'n teken van die 
afsluiting van die ore. Jy sal dit nie meer hoor nie. Jy sal nie luister nie. Jy sal nooit weer in staat wees 
nie, doen dit weer.

45

O! “Sy glo Dit nie.” O, goeiste! “Moenie vir haar sê nie. Sy glo dit.” Nee. “Sy vertel jou reguit ... ” Sy 
weet dit nie. Hoe kan 'n—'n dame ... Vra jou net, hoe kan 'n dame ...

Soos ek Sondag gepraat het, verlede Sondagaand, 'n week gelede vanaand, op “'n rooi flikkerende 
lig,” hoedat die—die—die vroulike geslag al hoe mooier geword het as wat dit ooit was. Nou, dit is niks—
niks teen die vrou nie, nou, dit is net ... maar hoe sy dit beheer. Sien? Die ... Sy het so geword om haar 
in 'n versoeking te sit, soos Eva voor die boom gesit was.

Elke mens, elke seun wat na God toe kom, moet deur daardie uur van beproewing gaan. Dit is die 
eeu van vroue, hierdie nasie is, waar sy deur daardie toets moet gaan. As sy 'n mooi vrou kan wees en 
optree soos 'n suster, die Here se  seëninge  op  haar.  Maar  wanneer  sy  haarself  kan  kry  om—om dit  te

46
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weet, en haarself te vertoon, wys absoluut dat sy 'n—'n slegte gees op haar het. Sy bedoel nie om so 
te wees nie, ek dink nie so nie, baie van hulle doen nie. Maar hulle besef dit nie.

Sou jy vir my kon vertel dat 'n ordentlike, regdenkende vrou haarself kan klee met hierdie klein klere 
wat hulle dra hier uit op straat?

Ek het twee jong dogters wat hier sit. Ek weet nie wat die uitkoms vir hierdie kinders sal wees nie. 
Ek bid net vir hulle. Kinders, vandag, ek kan nie ... Jy kan nie sê nie. Ek weet nie. Hulle is nie immuun 
daarteen nie. Hulle moet op hulle eie twee voete voor Jesus Christus staan en 'n antwoord gee. Hulle 
kan nie gaan op wat ... op—op wat ek glo en wat hulle moeder glo nie. Ek weet nie wat hulle doen nie. 
Maar ek glo eintlik, in hierdie uur, as daardie meisies uitgegaan het op straat met hulle soort klere aan, 
en 'n man beledig hulle, in daardie soort klere, ek glo nie, as ek die geleentheid gehad het, dat ek selfs 
die man kon veroordeel nie. Dis reg. Ek veroordeel die meisies. Hulle het geen besigheid om dit te doen 
nie.

Luister. As die mens dink, en hulle leer dit, “Die mens is nie meer as 'n dier nie. Hy kom uit die 
diereras.” En kyk, dan, jy sit hom daar buite soos ...
47

Jy neem die hond na die klein wyfie op sekere tye, deur die heinings en alles anders, want die klein 
wyfie is in daardie toestand; varke, koeie, elke ander dier. En as ons dierelewe is; wat ons is, die fisiese 
deel. En dan wanneer 'n vrou haarself vertoon soos dit, bewys sy dat sy dieselfde ding is as wat die 
klein hond is, of dieselfde ding, presies, want sy sou dit nie doen nie. Sy weet. Die natuur leer haar dat 
die mens na haar gaan kyk. En die Bybel het gesê, “Elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het 
reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg.”

Dit is 'n toetstyd. En die duiwel tooi daardie vroue op en stroop hulle kaal, en sit hulle daar buite om 
jou 'n toets te gee. Manne, draai julle koppe weg. Wees seuns van God. Vroue, julle trek aan soos 
dogters van God. Moenie daar op die Dag verantwoording doen vir egbreuk nie.

48

As daardie vrou, maak nie saak hoe onskuldig ... Sy mag dalk nooit enigiets verkeerd gedoen het nie, 
dit nooit eers in haar gedagtes gehad het om verkeerd te doen nie. Maar wanneer daardie sondaar wat 
na daardie grasieuse vorm van daardie vrou gekyk het, wetende dat hy 'n man is; en vroulike seks is in 
een kliere, en een, die manlike, in die ander; en daardie sondaar gaan daarvoor moet antwoord op die 
Dag van die Oordeel, wie het dit gedoen, wie is skuldig? Nie hy nie. Jy. Daar is jy, immoreel.

Kyk na hierdie nasie. Dit was so toe hulle—hulle die kniehoogte rokke gehad het wat die vroue gedra 
het, ons moes na Parys stuur om hulle te kry. Vandag stuur Parys hierheen om hulle te kry. Dit het so 
smerig geword dat Parys nie daarmee kan volhou nie. Dis reg. Die hele ... Hoekom? Die Evangelie te 
verwerp. Hoekom?

49

Parys het dit nie gehad nie. Dit is honderd persent Katolisisme. Die Protestante kan nie eers daar 
inkom nie. Kyk na Billy Graham. Ek dink daar is slegs seshonderd Christene in die hele Parys, uit die 
miljoene, seshonderd Christene, Protestante. Dit is nie Heilige-Gees-vervuld nie. Dit is net absoluut 
Protestante, seshonderd van hulle, uit die miljoene kere miljoene. Hulle het nie die geleentheid gekry om 
dit te verwerp nie.

Maar hierdie mense het die Evangelie. En wanneer hulle weggaan van die Boodskap en die Evangelie 
wat hul le gegedemonstreer gesien het,  maak hul le pret Daarvan, want een of ander ou 
prostituutdoktrine het rondom hulle geweef; en een of ander pastoor staan op die preekstoel en dink 
meer van 'n dollar en 'n maaltydkaartjie as wat hy van die siel doen, die mense vir wie hy preek, dis reg, 
dit is wat dit gedoen het. Nou lei sy die wêreld.

Jy onthou, nie lank gelede nie, in hierdie tabernakel. Ek het gepreek oor 'n onderwerp, ongeveer 
twintig jaar gelede, “Ek sal vir jou die godin van Amerika wys,” en het die klein bakvissie hier, het daar 
gesit met dit. Dit is wat dit is. Nou kry hulle dit selfs. Hulle kry waarvoor hulle gevra het. En hulle gaan 
dit kry. Dis al.

50

Nee. Hulle sal dit nie glo nie. Nee, meneer. Hulle laat jou weet hulle is Amerikaanse burgers, en hulle 
het 'n reg om—om enige manier wat hulle wil te funksioneer. Ek wens net ...

Laat my juille vertel. Ek sal julle nou vertel. Nee, meneer, politiek sal nooit werk nie. Nee, meneer, 
demokrasie sal nooit werk nie. Demokrasie is verrot tot op die been. As dit onder 'n klomp Christene 
bestuur kon word, sou dit goed wees. Maar wanneer jy dit daar in die wêreld sit, word alles seile en 
geen anker nie. Presies reg.

Kyk maar net hier, vandag. Enigiets kan plaasvind en hulle sal net ... Enigiets, trek 'n paar politieke 
toutjies en hulle sal wegkom met met moord.

Toe ek daar gepreek  het,  daardie  aand  om te  probeer  om daardie  twee  kinders  se  lewens  te  red.51
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Hulle was so skuldig as wat skuldig kan wees. Selfs daardie prokureur het daar agter my opgestaan en 
hy het gesê, “Dit is reg.” Hy het gesê, “Ek glo nie daarin om die mense se lewe te neem nie.” Hy het 
gesê, “As jy op jou kriminele rekords sal sien, wie is dit wat in elektriese stoele en dinge doodgemaak 
word? Dit is nie die rykes nie. Hy kan bekostig om vir hom 'n prokureur te kry en 'n paar toutjies te trek, 
'n paar vuil truuks, en 'n paar wiele hier, en 'n paar hier, en die ding om te koop. Hy het gesê, ”Dit is arm 
kinders soos dit, wat nie genoeg geld het om vir hulle 'n ordentlike maaltyd te koop nie, dit is die soort 
wat dit kry. Daar is die soort wat hulle elektrifiseer, iemand wat hulle, soos hulle sê, 'n klomp onkundige 
mense noem, en hulle hou net hul naam op vir die doodstraf.“

Ek het gesê, “Die eerste moord wat ooit in die wêreld gepleeg was, een broer het 'n ander 
doodgemaak, en God het nie sy lewe daarvoor geneem nie. Hy het 'n merk op hom gesit, sodat niemand 
sy lewe moet neem nie. Reg. Dit is die Hoogste Regter.”

Ek sien hulle het die vonnis van hulle af weggeneem. Nou gaan hulle nog 'n verhoor kry. Natuurlik sal 
hulle nou lewenslank kry, wat elf jaar sal wees, en miskien staan vir parool. Hulle is skuldig. Beslis. Hulle 
is skuldig. Hulle behoort na gevangenis gestuur te word, lewenslank, maar nie hulle lewens geneem nie. 
Geen mens het 'n reg om 'n ander mens se lewe te neem nie. Nee, meneer. Ek glo nie daarin nie. Nee, 
inderdaad.

O! Hulle sê ... Waarom, hulle glo nie dat hulle uit die wil van die Here is nie, want dit is al waarvan 
hulle weet, al waarvan hulle wil hoor. Hulle het hulle oor teen die Waarheid gedraai.
52

Ook wou Egipte nie weet dat daardie klomp heilige-rollers daar die wil van die Here was nie. Hoe sou 
hulle wou weet dat een of ander mal man daar inkom, uit die wildernis, met baarde wat soos dit hang, en 
gesê het, “Farao, ek kom in die Naam van die Here. Laat daardie kinders gaan.”

Farao sou sê, “Wie, ek? Gooi hom uit.” Sien? “Ek?”

“As jy dit nie doen nie, gaan die Here se God hierdie nasie tref.”

Steeds, “Die ou hanswors, gooi hom iewers uit. Laat hom gaan. Die son het soort van sy verstand 
gebak.” Sien? Maar dit het oordeel gebring, omdat die man 'n profeet was en het SO SÊ DIE HERE gehad. 
Presies reg. Hulle wou dit nie glo nie.

Rome wou dit ook nie glo nie, maar net dieselfde het gebeur.

Israel wou nie glo dat dit die Messias was nie. “Hoe kon hulle, klomp—klomp Galileërs?” Het gesê, “Is 
al hierdie nie Galileërs nie? Waar het hulle vandaan gekom? Met watter soort skare gaan Hy saam? Die 
armste wat bymekaar gekry kan word, dit is die skare waarmee Hy assosieer. Dit is wie kom om Hom te 
hoor, is die arm mense, daardie mense wat niks weet nie. Hulle is nie verkies nie. Hulle is nie—hulle is nie 
die intellektuele tipe wat ons is nie. Hulle is 'n armsalige klomp.” Jy hoor dit praat oor die herlewing in 
hierdie dag. “Watter soort skare hoor hulle? Watter soort gaan na hierdie byeenkomste? Watter soort 
mense is hulle?”

53

Ek het 'n man hoor sê, nie lank gelede nie ... Wel, hy was soort van ... hy was Hope se stiefpa. En 
ek het hom vertel van die doping met die Heilige Gees. Hy het gesê, “Nou, wie sou so iets glo, behalwe 
as een of ander klomp soos julle daar opgekom het?” Hy het gesê, “Laat So-en-so, 'n sakeman hier in die 
dorp, goddeloos soos almal, laat hom sê dat hy die Heilige Gees ontvang het, dan sou ek dit glo.”

54

Ek het gesê, “Moenie bekommerd wees nie. Hy sal dit nooit sê nie.” Die man het onmiddellik gesterf 
sonder God. Sien?

Jy moet versigtig wees wat jy doen. Wees versigtig wat jy sê. Jy wil 'n lewe waardig van die 
Evangelie hê. Reg.

Israel het dit nie geglo nie, daardie klomp mense. “Daardie kranksinnige, met die Naam van Jesus van 
Nasaret, gebore,” het hulle gedink, “'n buite-egtelike geboorte.” En die mense het dit geglo. Omdat hulle 
gesê het, “Dit was nie syne nie. Waarom, Sy vader is Josef, en Maria moes hierdie baba hê voordat hulle 
selfs ... Gebore, hoekom, dit is buite-egtelik. En wat is Hy? Net 'n kranksinnige. Dit is een van daardie 
snaakse soort van 'n man. Moenie na Hom gaan luister nie.” Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle siele 
na die hel toe gestuur. Hulle het ...

55

Jesus het gesê, “Laat hulle alleen. As die blindes die blindes lei, val hulle nie albei in die sloot nie?” 
Dis reg. Hulle het dit nie geweet nie. Hulle wou dit nie glo nie. Hulle kon nie.

Hulle kon nie sien hoedat 'n eenvoudige volk met 'n eenvoudige Boodskap, om verwerp te word, kan 
veroorsaak dat 'n groot nasie in puin verval nie. Luister nou. Hulle kon dit nie verstaan nie: 'n 
eenvoudige, gewone, algemene klomp mense. Jy weet, die Bybel het gesê, “Die gewone mense het Jesus 
met blydskap gehoor.”



12Is Jou Lewe Die Evangelie Waardig?

Ek het 'n iets gehad wat gebeur het in Mexiko, nie lank gelede nie. Generaal Valdena, verkies deur 
God, die Lig het eenkeer op sy pad geskyn in een van die byeenkomste. Daardie groot Katolieke vegter, 
een van die hoogste generaals in Mexico, het nederig na die altaar gekom en die doping met die Heilige 
Gees ontvang. Hy het teruggegaan in Mexiko. Hy het my aangehou smeek, kom hiernatoe. Uiteindelik het 
ek besluit om af te gaan. Die Here het my gelei; 'n visioen gehad. Vir my vrou gesê. Het daarheen 
gegaan.

56

En toe hy dit gedoen het, hy was een van hulle hoofgeneraals, vier-ster generaal, hy het na die 
hoofkwartier gegaan, na die regering. En, hulle, hulle is hard teen Protestante daar onder, jy weet. So 
hulle het geweet dit gaan 'n geweldige vergadering wees, so hy het daarheen gegaan en het 'n 
burgerwag gekry. En toe hulle dit doen, het hulle die groot arena gekry. En hulle sou my so inbring. Die 
regering het my ingebring.

So, toe hulle dit gedoen het, die—die Biskop, een van die groot biskoppe van die Katolieke kerk, het 
opgegaan na hom toe, na die goewerneur, en gesê, “Meneer, ek verstaan dat jy 'n nie-Katoliek inbring.”

Het gesê, “Ja. Wat daarvan?”

“Hoekom,” het hy gesê, “jy kan nie so 'n man hier binne hê nie. Hierdie regering het nooit geweet om 
so iets te doen nie.”

“Maar,” gesê, “Ons het dit nou gedoen.” Hy het gesê, “Waarom,” gesê, “die man is 'n betroubare 
man. Ek verstaan dat duisende mense uitkom om hom te hoor. Generaal Valdena, hy is my boesem 
vriend.” Hy het gesê ... En het die ... Die president self is Protestant, jy weet, Metodist. So hy het gesê
—hy het gesê, “Die man is 'n betroubare man, so ver as wat ek weet.” Gesê, “Generaal Valdena hier, hy 
is bekeer onder hierdie man.” Het gesê, “Hoekom, hy is, so ver as wat ek weet, 'n betroubare mens.” Het 
gesê, “Duisende mense, hulle beweer, sal kom luister na hom.”

57

En hierdie biskop het gesê, “Watter soort mense is dit, meneer? Net die onkundiges. Dit is die mense 
wat gaan, om 'n persoon soos dit te hoor.”

Die president het gesê, “Meneer, jy het hulle vir vyfhonderd jaar gehad, waarom is hulle onkundig?” 
Dit was genoeg. Dit het dit afgehandel. O, goeiste! Dit het hulle afgeskrik. Ja, meneer. Ja.

Toe, toe daardie klein baba uit die dood opgewek is, het ek 'n boodskapper agter die man 
aangestuur. Die vrou het in Spaans gesê, “Die baba het gesterf, vanoggend om negeuur.” En dit het 
gestortreën. Met ongeveer tienduisend bekeerlinge vir Christus, elke aand.

58

Die aand vantevore het 'n ou, blinde man sy sig op die platform ontvang. O, drie of vier keer die 
grootte van hierdie tabernakel, en ongeveer so hoog, het ou serpe en hoede gelê. En ek het net ...

Hulle het my met toue neergelaat, in die ring, om my in te kry. Ek het net daar uitgestap en begin 
preek, in geloof.

Billy het gekom en gesê, “Pappa, jy sal iets moet doen, daardie vrou.” Het gesê, “Ek het driehonderd 
aanwysers gekry wat daar staan. Hulle kan nie 'n klein vroutjie, weeg 'n honderd pond, ongeveer, stop 
nie En mooi, klein dametjie ongeveer so hoog, ongeveer, o, miskien haar eerste baba. Ek sou sê sy was 
drie-en-twintig of vyf-en-twintig jaar oud.

En sy het daar gestaan, en haar hare het afgehang, en sy het 'n klein babatjie vasgehou. En sy sou 
spring vir daardie lyn. Die mans sou haar terug stoot. Sy het oor die top van hulle geklim, daardie baba 
op haar heup, enige manier, gaan tussen hul bene deur, of enigiets. Hulle sou haar daar bo kry en haar 
van die platform moes skop.

59

En hulle het nie 'n gebedskaart gehad om haar te gee nie. Hy het gesê, “As ek haar laat inkom, 
Pappa, met daardie dooie baba, met geen gebedskaart en ... ” Gesê, “Daardie ander wat daar staan, 
staan al hier vir twee of drie dae in daardie reën en son. En laat haar voor hulle kom,” gesê, “dit sal 'n
—'n bohaai daar veroorsaak.”

Ek het gesê, “Dit is alles reg.” Broer Moore was daar en hy is soort van kaalkop soos ek. En ek het 
gesê, “Sy weet nie wie is wie nie, so baie mense.” Ek het gesê, “Stuur ... ” En—en 'n paar van die 
broers, een van die broers van hier by die tabernakel, hy het nou na die Heerlikheid gegaan. Ek kan nie 
op hierdie tydstip aan sy naam dink nie. Maar hy het daar agter gestaan. Toe het ek gesê, “Broer Moore, 
gaan af, bid vir die baba. Sy sal nooit weet wie, of dit nou ek of jy is nie. Gaan net af. En nie in staat is 
om Engels te praat nie.”

En so Broer Moore het gesê: “Reg, Broer Branham.”

Hy het begin loop. Ek het gesê, “Soos ek gesê het, fa- ... ” En ek het 'n klein baba, klein Mexikaanse 
baba voor my gesien sit, wat net lag. Ek het gesê, “Wag 'n bietjie.” En ek het gesê, “Laat die klein dame
60
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deur.”

Billy het gesê, “Ek kan dit nie doen nie, Pappa. Sy ... ”

Ek het gesê, “Ek het 'n visioen gesien, Billy.”

Gesê, “O, dit is anders.”

So ons het die skare soos dit oopgemaak en haar deurgebring. Hier kom sy, val op haar knieë, met 
die gebedskrale in haar hand. Ek het gesê, “Staan op.”

Toe het ek gesê, “Hemelse Vader, nou weet ek nie wat U gaan doen nie. Ek weet nie of U net wil hê 
ek moet die vrou tevredestel deur te bid vir die baba nie, of wat. Maar,” ek het gesê,“ ek lê my hande op 
die klein baba, in die naam van die Here Jesus.” Net dieselfde ding soos ek gedoen het met Broer Way, 
wat daar op die vloer gelê het, dood, die ander dag. En die kombers het geskop, en daardie klein baba 
het begin skree. En dit was vir sy lewe. Toe ...

Ek het 'n boodskapper, Broer Espinosa, gestuur om saam met haar na die dokter te gaan, en 'n 
beëdigde verklaring van die dokter te kry, “Daardie baba het gesterf.” Dit was omtrent tienuur daardie 
aand. “Gesterf daardie oggend teen negeuur, in sy kantoor, met longontsteking.” Hy het 'n beëdigde 
verklaring van die dokter gekry.

61

Die koerante kon dit nie stilhou nie, jy weet, sodat hulle moes oorkom. Hulle het 'n onderhoud met 
my gevoer. En hulle het vir my gesê: hy het gesê, “Dink jy dat ons heiliges dit ook kan doen?”

Ek het gesê, “As hulle lewe.”

“O,” het hy gesê, “jy kan nie 'n heilige wees voordat jy dood is nie.” Daar het jy dit. Sien? En die 
mense ...

Jy sien, die ander dag, waar hulle hierdie non wat hulle so opgehemel het, in die koerant gehad het? 
So, 'n nuwe heilige het gesterf, o, 'n honderd jaar gelede, of iets soos dit, en hulle het 'n ... haar nou 
heilig verklaar, het 'n heilige van haar gemaak. En hulle het gesê dat—dat sy teruggekom het uit die dood 
en gebid het vir 'n siek persoon wat leukemie gehad het. Was dit nie? Dit was in een van die tydskrifte. 
Dink net hoe hulle probeer om dit op te hemel, en wanneer daar honderde en honderde gevalle reg onder 
die neus van die mense hier is. Wat is daardie ding? Vir 'n ding om die Protestantse kerk reg in dit in te 
speel, sien, maak dit dink iets.

62

En dan die ware werke van die Here, waar dit heeltemal geregverdig is, bewys, hulle durf dit nie in 
die koerant sit nie. Daar het jy dit. Hulle het 'n uitnodiging ontvang en dit verwerp. Ja, meneer.

Hulle kan nie verstaan hoe 'n eenvoudige Boodskap, 'n eenvoudige volk, om 'n ding te verwerp soos 
dit sou veroorsaak dat hulle in chaos ingaan nie.

'n Vrou sê vir my, Grant se pas, Oregon, 'n geruime tyd gelede, Katolieke meisie kom daar uit om te 
veroordeel en te skryf. Sy was 'n koerantverslaggewer, pak sigarette in haar hand. En sy het gesê, “Ek 
wil met jou praat.”

63

Ek het gesê, “Wat is dit wat jy wil sê?”

Sy het gesê, “Ek wou vir jou 'n paar vrae oor hierdie godsdiens van jou vra.”

En ek het gesê, “Wat is dit wat jy wil vra?”

En sy het gesê, “Deur watter gesag jy dit doen?”

Ek het gesê, “In die Naam van Jesus Christus, deur 'n Goddelike roeping.” En sy het voortgegaan, 
ongeskik. Ek het gesê, “Net 'n minuut.”

Sy het gesê, “As ek saam met daardie klomp onkundiges moes assosieer,” het sy gesê, “dan wil ek 
nie eens 'n Christen wees nie.” Sy het gesê, “En as daardie ... Hulle sê dat daardie mense eendag die 
aarde sal regeer.” Sy het gesê, “Ek hoop ek is nie hier nie.”

Ek het gesê, “Moenie bekommerd wees nie. Jy sal nie.” Ek het gesê, “Jy ... moet daaroor bekommer.”

“Waarom,” het sy gesê, “alles wat daar aangaan en die geskreeu!”

Ek het gesê, “En jy beweer om 'n Katoliek te wees?”

Sy het gesê, “Ek is.”

Ek het gesê, “Het jy geweet die geseënde maagd Maria moes die Heilige Gees ontvang en in tale 
spreek, en dans in die gees, op dieselfde manier wat hulle gedoen het, voordat God haar sou ontvang?
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Jy noem haar die moeder van God.”

Sy het gesê, “Dit is nonsens.”

Ek het gesê, “Net 'n minuut. Ek ... ”

“Ek is nie veronderstel om na die Bybel te kyk nie.”

Ek sê toe, “Hoe gaan jy weet wat is Waarheid of nie?”

Sy het gesê, “Ek neem my kerk se woord.”

Ek het gesê, “Dit is God se Woord. Hier is Dit reg hier. Ek daag jou uit om na Dit te kyk. En Maria was 
by hulle daar bo in die bovertrek, en het die doping van die Heilige Gees ontvang soos die res van hulle. 
En jy noem haar die moeder van God.” Ek het gesê, “Noem dit dan, 'Klomp gemors; agterlik'?” Ek het 
gesê, “Moenie bekommerd wees nie. Jy sal nie Daar wees nie. Jy het nie veel om bekommerd oor te wees 
nie, as dit al is waaroor jy jou hoef te bekommer. Jy beter bekommerd wees oor jou eie sondige siel, 
meisie.” En ek het haar laat gaan.

Dink nou aan dit alles, 'n eenvoudige. God maak dit so eenvoudig.64

Hoe kon Agab, hoe kon Isébel, hoe kon die mense wat gedink het dat Elia 'n heks was, gedink het hy 
was 'n spiritualis? Selfs Agab het gesê, “Hier is die een wat al hierdie moeilikheid vir Israel veroorsaak 
het.”

Hy het gesê, “Jy is die een wat Israel gepla het.”

Hoe kon daardie nasie dink dat, om die boodskap te verwerp van 'n bebaarde man soos dit, geen 
priesterlike klere aan nie, en dies meer, sou die veroordeling daarvan wees?

Hoe kon Egipte, die heerskappy van die wêreld, farao's, en sy klas en waardigheid? Die wêreld het 
nog nooit weer by daardie plek gekom nie, in wetenskap en dies meer. Hoe kon hulle dink om 'n ou 
profeet van tagtig jaar oud te verwerp, met baarde wat afhang, grys hare, stap met swaar treë daar 
uit, 'n vlugteling? En kom daar uit met 'n boodskap, “Jy sal óf laat gaan, of God sal die nasie vernietig.” 
Hoe kon Farao? “Jy sal my gehoorsaam, Farao.”

Farao het gesê, “Gehoorsaam?” O, hy, Farao! En 'n ou man, “'n Regte ou nar,” het hulle gedink, 
“verwerp 'n man soos dit, vernietig 'n nasie?” Maar dit het dit gedoen. O, goeiste!
65

Kom ons stop, breek vir 'n paar minute en hê 'n gebed, en dink. In watter dag leef ons? Waar is ons? 
Nog 'n moderne, wetenskaplike eeu. Ons beter dink. Miskien stop jy, mense stop en bid 'n rukkie, en dink 
'n bietjie, jy sal beter voel nadat jy dit gedoen het. Dis reg.

'n Christen is nie 'n werktuig nie, of een of ander soort meganiese sleutel tot 'n tamaai groot 
godsdienstige regime nie. Dis reg. 'n Christen is nie 'n soort van instrument wat 'n godsdienstige 
organisasie aan die beweeg hou nie. 'n Christen, dit is nie 'n Christen nie. 'n Christen moet soos Christus 
wees. En 'n Christen kan nie 'n Christen wees totdat Christus in die mens kom, die Lewe van Christus in 
hom nie. Dan produseer dit die lewe wat Christus geleef het, en jy doen die dinge wat Christus gedoen 
het.

Waarvan praat ek? Persoonlike verhouding met Christus. Wat is dit? Is jou lewe die Evangelie 
waardig?

Nou probeer ek daardie agtergrond daar lê, om vir jou daardie mans en vroue wat bekende vroue en 
mans was, te wys.

Die Bybel het gesê. Het jy dit agtergekom? Verlede Sondagaand, iets wat ek vergeet het om in te 
sit, Genesis die 6de hoofstuk en die 4de vers. “Daardie manne wat vir hulle vroue geneem het, vir 
eggenotes, was manne van ouds, bekend.” Bekende mans, voorspel om weer te kom. “Soos dit was in 
die dae van Noag, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens.” “Bekende mans wat vroue 
neem,” nie eggenotes nie, “vroue; gaan agter vreemde vlees aan.”

66

Kyk in Engeland, 'n paar weke gelede. Kyk in die Verenigde State. Kyk orals, dit is vol van prostitusie. 
Groot manne, groot, hoë poste, bring skande oor die nasie, hardloop agter vroue aan. Daardie groot man 
daar in Engeland, 'n soort van 'n veldheer, soos, hoekom, het jy agterkom, hy het 'n mooi vrou. Haar foto 
was daar, saam. Kyk na daardie Russiese prostituut, maar sy was uitlokkend geklee en het haarself daar 
uitgestal om haar vroulike vlees te vertoon. En die man het daarvoor geval.

Wat ons vandag nodig het, is seuns van God. Ons het mans in die regering nodig wat seuns van God 
is. Dis reg. Daarom, 'n goeie, Goddelike koning sou al hierdie nonsens stop. Daar sou nie toutjies wees 
om te trek nie. Soos Dawid gedoen het, hy het 'n stop daaraan gesit. Het  beslis,  omdat  hy  die  koning
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was. En daar was net ...

Die regte manier is, God is die Koning en God stuur 'n profeet. Het Samuel hulle nie vertel voordat 
hulle ooit 'n koning gekry het nie? Hy het gesê, “God is julle koning. Het ek jou al ooit iets in die Naam 
van die Here vertel, maar wat nie gebeur het nie?”

67

Hulle sê toe, “Nee. Dis reg.”

“Het ek al ooit by julle gebedel vir 'n bestaan?”

“Nee. Jy het nog nooit by ons gebedel vir 'n bestaan nie.”

“Ek het nog nooit vir julle iets gesê wat nie reg was voor die Here nie.” Het gesê, “God is julle 
Koning.”

“O, ons besef dit. En ons weet jy is 'n goeie man, Samuel. Ons glo die Woord van die Here kom na 
jou toe, maar ons wil 'n koning hê, in elk geval.” Sien? Dit is wat hulle gekry het.

Pinkster wou 'n organisasie hê, in elk geval. Dit het dit gekry. Dis reg. Wou wees soos die res van die 
kerke. Julle is. Gaan voort, dit, dit is presies wat dit verg. Maar God is ons Koning. God is ons Koning. Ja, 
meneer.

Wat is dit? Dis omdat die mense, soos hulle gedoen het in die dae van Christus, soos hulle in elke 
eeu gedoen het, hulle vind 'n verskoning. Hulle het hulle eie belydenisse. Jy sal dalk nie wil sê, “Ek—ek 
het 'n koei gekoop en ek het gegaan om te gaan kyk of sy—sy sal werk of nie, of melk gee, of—of 
watter ras sy is.” Jy het dalk nie daardie verskoning nie.

68

Maar hier is die soort verskoning wat die mense mag sê, “Ek is 'n Presbiteriaan. Ons glo nie Daarin 
nie. Ek is Baptis. Ons glo nie in sulke dinge soos Dit nie. Wel, ek is 'n Lutheraan.” Wel, dit het niks 
daarmee te doen nie. Dit beteken nie dat jy 'n Christen is nie. Dit beteken jy behoort aan 'n klomp mense 
wat georganiseer het. En jy behoort aan die Lutherse vereniging, die Baptiste vereniging, die Pinkster 
vereniging. Daar is glad nie so iets soos Pinksterkerk nie. Daar is glad nie so iets soos Baptiste kerk nie. 
Dit is Baptiste vereniging, Pinkster vereniging, Presbiteriaanse vereniging.

Maar daar is net een Kerk. En daar is net een manier waarop jy daarin kan kom, en dit is deur 
geboorte. Jy is gebore in die Kerk van Jesus Christus en 'n lid van Sy Liggaam, van die geestelike 
afvaardiging van die Hemel. Dan leef die tekens dat Christus met jou is, deur jou.

Christene, o, julle moet 'n persoonlike verhouding met God hê. Ten einde 'n seun van God te wees, 
moet jy familie van God word. Hy moet jou Vader wees, sodat jy 'n seun kan wees. En slegs Sy seuns en 
dogters is gered, nie die lede van 'n kerk nie, maar seuns en dogters. Daar is net een ding wat dit sal 
produseer, dit is die nuwe geboorte. Die nuwe geboorte is die enigste ding wat verhouding tot God sal 
produseer. Dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Seuns en dogters. Dan wanneer dit plaasvind, dan is 
die manne ...

69

Hier is die vraag wat ek by jou wil tuisbring. Die man sê, “Wat doen ons dan nadat ons weergebore 
is?” So baie vra my daardie vraag. “Wat moet ek dan doen, Broer Branham?” As jy weergebore is, word 
jou hele natuur verander. Jy is dood vir die dinge wat jy eens gedink het.

“Wel,” sê jy, “Broer Branham, toe ek by die kerk aangesluit het, het ek dit gekry.”70

Wel, dan, toe God gesê het, “Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir ewig. Hy genees 
steeds die siekes. Hy wys steeds visioene.”

“Maar, Broer Branham, my kerk!” Nou, jy is nie weergebore nie. Sien? Jy kan nie wees nie; want as 
die ware God, as Sy Lewe in jou is, soos jy in die lewe van jou vader is. En as dieselfde Lewe van God in 
jou is, dieselfde Gees wat in Christus was, in jou, hoe kan die Gees in Jesus Christus leef en Dit skryf, en 
dan weer terugkom in jou en Dit ontken? Sien? Kan dit nie doen nie. Dit sal elke Woord beklemtoon om so 
te wees.

Dan, as jy sê, “Wel, ek is 'n goeie lid van die kerk.” Dit het nie een ding daarmee te doen nie.

Ek ken die heidene. In Afrika onder my donker broers daar, vind ek die sedes van hulle mense hoër as
—as negentig persent van die Amerikaanse mense. Hoekom, in sommige van die stamme daar, as 'n jong 
meisie nie getroud is teen 'n sekere ouderdom nie, of wanneer sy 'n sekere grootte is en niemand het 
haar nog geneem nie, dan weet hulle daar is iets verkeerd. Hulle verban haar. Sy haal die stamverf af en 
sy gaan na die stad, dan word sy net 'n afvallige. En wanneer sy trou, word sy getoets vir haar 
maagdelikheid. As die klein maagdelike sluier gebreek is, dan moet sy vertel wie dit gedoen het. En hulle 
vermoor hulle albei, saam. Sou daar nie baie mense doodgemaak word in Amerika as dit plaasgevind het 
nie? [Gemeente sê, “Amen.”  — Red.]  Sien?  Dan  noem julle  hulle  heidene?  O,  goeiste!  Hulle  kan  mense
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wat hulself kerklede noem, kom leer hoe om skoon te leef. Dis reg.

Het nooit een geval van veneriese siekte in die hele reis deur Suid-Afrika gevind nie. Hulle het nie so 
'n ding nie. Daar het jy dit. Sien? Dit is net ons eie vuil, smerige maniere as witmense. Dis reg. Het van 
God af weggegaan.

Wanneer dit plaasvind, die ding wat jy dan sal doen, sal jy uitvind dat die Gees wat in jou kom van 
die nuwe geboorte, sal jy glo en alles doen wat God in Sy Woord sê, is vir jou om te doen. En alles wat 
die Bybel vir jou sê om te doen, sal jy beklemtoon met 'n “amen.” En jy sal nie ophou nie, dag en nag, 
totdat jy dit ontvang. Dis reg. Dis reg. En in al hierdie tyd sal jy beslis, bo alles, die vrug van die Gees 
dra.

71

Jy sê, “Sal ek in tale spreek?” Jy mag dit doen en jy mag nie. “Sal ek skreeu?” Jy mag dit doen. Jy 
mag nie.

Maar daar is een seker ding wat jy sal doen. Jy sal die vrug van die Gees dra. En die vrug van die 
Gees is liefde, vreugde, vrede, geloof, lankmoedigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, geduld. Jou humeur 
sal nie wees, “Oooh!” Onthou net, toe jy dit gehad het, het dit die Heilige Gees van jou af weg vergiftig. 
Sien? As jy by 'n plek kom waar jy met almal wil rusie maak met wie jy in aanraking kom, dan is daar iets 
verkeerd. As jy op 'n plek kom waar die ... 'n prediker uit die Bybel lees dat dit verkeerd is om 'n sekere 
ding te doen, en jy sal ... Onthou net, daar is geen Christenskap daar nie. Dit is nou, dat, “Deur hulle 
vrugte sal julle hulle ken.” Dit is wat Jesus gesê het. Sien?

As dit die Woord is en God het so gesê, dan sal daardie Gees in jou daardie Woord hanteer, elke keer. 
Omdat die ware Heilige Gees die Woord hanteer, omdat die Woord Lewe en Gees is. Jesus het gesê, “My 
Woorde is Lewe.” En as jy die Ewige Lewe het, en Hy is die Woord, hoe kan die Woord die Woord verloën? 
Sien? Watter soort persoon sou jy God maak? Dit is een ding om te weet dat jy 'n Christen is, wanneer 
jy ten volle met elke Woord van God kan saamstem.

72

En jy vind dat jy jou vyande liefhet. Iemand sê, “Wel, hy is niks anders as 'n heilige-roller nie.” En jy 
begin om te kry ... Wees versigtig. Wees versigtig. Maar wanneer jy regtig self uitvind dat jy hom liefhet! 
Ongeag wat hulle doen, jy is nog steeds lief vir hulle. Sien?

Dan begin jy vind, en jou geduld gaan van omtrent so lank, totdat dit net geen einde het nie. 
Enigeen wat net aanhou om dinge van jou te sê, “Wel, ek gee nie om wat jy sê nie!” Moenie opgewerk 
raak nie. As jy opgewerk raak, beter jy eers gaan bid voordat jy weer met hulle praat. Ja. Ja.

73

Moenie in rusies betrokke raak nie. Moenie in 'n rusie betrokke raak nie; As jy graag wil sien dat 
iemand in die kerk opgewerk raak, sê, “Jy weet wat? Ek sal jou vertel, So-en-so het so-en-so gedoen.”

Jy sê, “Nou, Broer, skaam jou.”

As jy sê, “O, is dit so?” Luister jy na daardie skandaal? Pasop.

Die Heilige Gees is nie 'n rioolput nie. Sien? Nee, nee. Nee, nee. Die hart wat beset word deur die 
Heilige Gees, is vol heiligheid, reinheid. “Bedink geen kwaad nie, doen geen kwaad nie; glo alle dinge; 
volhard, lankmoedig.” Sien?

Moenie rusie maak nie. Wanneer die familie in 'n rusie betrokke raak, moenie saam met hulle rusie 
maak nie. Jou ma het gesê, “Ek wil nie hê jy moet meer na daardie ou kerk toe gaan nie. Wel, jy, al 
waaroor jy nou dink, jy laat jou hare uitgroei. Jy lyk soos 'n regte ou ouma.” Moenie met haar baklei nie.

74

Sê, “Goed, moeder. Dis alles reg. Ek is net so lief vir jou soos altyd. En ek sal vir jou bid so lank as 
wat ek lewe.” Sien?

Moenie rusie maak nie. Sien? Humeur bring humeur voort. Eerste ding wat jy weet, jy bedroef die 
Heilige Gees van jou af weg, sal jy terug baklei. Dan neem die Heilige Gees Sy vlug. Humeur bring humeur 
voort.

En liefde bring liefde voort. Wees vol liefde. Jesus het gesê, “Almal sal weet dat julle my dissipels is, 
as julle liefde het, een vir die ander.” Dit is die vrug van die Heilige Gees, liefde.

En het jy geweet, jy is 'n klein skepper, jouself? Jy weet dit? Beslis. Jy het mense gesien wat jy net 
lief voor is om saam mee te wees. Jy weet nie hoekom nie. Net daardie liefdevolle tipe persoon. Het julle 
dit gesien? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Net so vriendelik, daar, jy hou daarvan om by hulle te wees. 
Dit is ... Hulle skep daardie atmosfeer, deur die lewe wat hulle leef, die manier waarop hulle praat, hul 
gesprekvoering.

75

Dan het jy daardie gesien wat jy—jy elke keer vermy. Hulle wil die hele tyd oor iets goddeloos of oor 
iemand praat. Sê, “O, goeiste! Daar kom hulle. Hulle gaan iemand daar kritiseer. Hy is nou hier binne, hy
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gaan oor hierdie man praat. Al wat hulle gaan doen, is om vuil grappe te vertel, of iets oor vroue of iets 
soos dit.” Jy haat dit net om naby hulle te wees. Sien? Hulle skep. Oënskynlik baie gawe mense, maar 
hulle skep daardie atmosfeer.

En die dinge wat jy dink, die dinge wat jy doen, die aksies, die dinge waaroor jy praat, skep 'n 
atmosfeer.

Ek het na 'n man se kantoor gegaan hier in hierdie stad. En die man is 'n trustee, of 'n diaken, dit is, 
in 'n goeie kerk. Ek het daarheen gegaan om daardie man te sien oor besigheid. En daar is 'n radio daar, 
met daardie ruk-en-roll of draai, wat dit ookal was, net so hard soos dit kon gaan. En ek dink daar was 
veertig foto's teen die muur in sy kantoor van naakte vroue. Nou, jy kan my nie sê hoeveel diaken, of 
hoeveel meer. Jy laat my sien waarna jy kyk, en wat jy lees, en die soort musiek waarna jy luister, die 
skare waarmee jy assosieer, en ek sal jou vertel watter soort gees in jou is. Sien? Ja.

76

Jy hoor 'n man sê, “Ek doen so-en-so? Daardie klomp ... ” Onthou net, ek gee nie om wat hy sê nie. 
Sy woorde spreek luider. Sy dade spreek luider as wat enigiets kan sê. Hy kon getuig, sê hy is 'n 
Christen, seker, en kan dalk enigiets doen. Maar jy kyk net na die soort van 'n lewe wat hy leef. Dit 
vertel wat hy is.

Nou, kan jy jou indink dat 'n man met 'n lewe wat sou sê, “Om te glo in Goddelike genesing, dit is 
iets vir die voëls. Dit was jare gelede. Daar is nie so 'n ding vandag nie”? Is dit 'n lewe wat die Evangelie 
waardig is, dat “Christus is gewond vir ons oortredinge, en met Sy wonde is ons genees”? Jy sê, “Maar 
ek is 'n diaken.” Ek gee nie om nie. Jy mag dalk 'n biskop wees.

77

Toe ek Biskop Sheen hoor sê het, omtrent twee jaar gelede, hierheen gekom; het hom nooit weer 
aangesit nie. Toe hy gesê het, “'n Man wat sou glo en probeer om volgens daardie Bybel te lewe, was 
soos iemand wat probeer om deur modderige waters te loop.” Biskop Sheen, het toe omgedraai, gesê, 
“Wanneer ek in die Hemel kom, weet jy wat? Wanneer ek Jesus ontmoet, gaan ek vir Hom sê, 'Ek is 
biskop Sheen, en Hy sal sê, 'O ja, ek het my moeder van julle gehoor praat.'” Heidendom, manne wat die 
Woord laster. God wees genadig. Ek is nie die regter nie. Sien?

Daardie Woord is die Waarheid. Reg. En die Gees van God sal Sy Eie Skryfwerk herken. Hy word deur 
Sy Skryfwerk geïdentifiseer. Dit—dit—dit praat van Hom. En jy is geïdentifiseer deur Dit te glo, en Dit gee 
jou jou geloofsbriewe van identifikasie.

Moenie met ander rusie maak nie. En moenie—en moenie deel wees van hierdie familietwiste nie, 
soos ek gesê het. Liefde bring liefde voort. En humeur bring humeur voort.

Nou, laat ons kyk. Kyk na Jesus, net vir 'n minuut. Hy was julle voorbeeld. Ek hoop julle word nie te 
moeg nie. Kyk. Kom ons kyk na Jesus, net 'n minuut. Hy was ons voorbeeld. Hy het so gesê. “Want Ek 
het julle 'n voorbeeld gegee, dat julle aan ander moet doen soos Ek aan julle gedoen het.”

78

Kyk nou. Toe Hy in die wêreld ingekom het, toe daar meer was, soveel ongeloof in die wêreld toe as 
wat daar ooit was, het dit Hom nie eers vertraag nie. Hy het reg aangegaan om net dieselfde te preek, 
en net dieselfde te genees. Hom nooit gepla nie. Daar was kritici. Die Man was gekritiseer vanaf die tyd 
dat Hy 'n baba was totdat Hy aan die kruis gesterf het. Het dit Hom gekeer? Nee, meneer. Wat was Sy 
doel? “Doen altyd dit wat die Vader geskryf het. Doen altyd wat Hom behaag.”

Kyk na Jesus. Praat oor ons moet onsself verneder? Toe God self 'n baba geword het, in plaas 
daarvan om in 'n—'n klein wiegie in 'n ordentlike huis te kom, was Hy daar oor 'n mishoop in 'n stal, 
tussen klaende kalwers gebore. Hulle het hom in doeke toegedraai, wat van die nek van 'n juk van 'n 
bees af gekom het. Die armste van die armstes, en tog, die Skepper van die hemele en die aarde.

79

Een koue, reënerige nag het hulle gesê, “Meester, ons sal saam met U huistoe gaan.”

Hy het gesê, “Die jakkalse het gate en die voëls het neste, maar ek het nie eens 'n plek om my kop 
te lê nie.”

God, Jehova, het Homself verneder en 'n Man geword; verteenwoordig in sondige vlees, om jou en 
my te verlos. Wie is ons dan? Hy was ons voorbeeld. Wie is ek? Niks.

Ek het vir iemand vanmiddag in 'n klein vergadering vertel. Ek het gesê, “Elke seun wat uit God 
gebore is, moet getoets word, eers, getugtig.” Ek onthou toe ek myne gehad het, of my grootste uur. 
Wanneer 'n—'n man weergebore word, is daar 'n klein kolletjie soos die grootte van sy vingernael, wat 
God in hom spuit, stelsel, en dit val in sy hart en anker daar. Dan maak Satan hom dit bewys. En as dit 
nie daar is nie, is jy weg.

80

Ek onthou daar in die hospitaal, ek was omtrent twee-en-twintig jaar oud, drie-en-twintig miskien, 
daar rond, was 'n jong man. En my vader, sterwend in my arms, en ek wat met God praat as 'n geneser. 
En my eie vader in 'n hartaanval, het sy kop in my  arm gelê,  en  ek  wat  vir  hom bid;  en  sien  hy  draai
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daardie oë en kyk na my, en het weggeval om te gaan om God te ontmoet. Ek het hom geneem en hom 
begrawe langs my broer, en die blomme was nog vars op sy graf, en ek wat 'n God verkondig wat die 
siekes genees. Het gewerk vir die Openbare Dienste Maatskappy vir twintig sent 'n uur, en my vrou wat 
gewerk het hier by die hempfabriek; om ons te help om 'n lewe te maak vir ons klein agtien maande oue 
seun, Billy Paul, en 'n agt maande oue kind, waar sy hemde verpak het.

Ek het gesien hoe suster Wilson haar kop knik. Sy onthou dit; Roy Slaughter en 'n paar van die 
oudstryders.

Wat het ek gedoen? Het in die strate geloop met 'n toebroodjie in my hand, kom van die paal af, en 
het aan almal getuig wat verbygekom het oor die liefde van Jesus Christus. Gaan na hul motorhawe en 
vra hulle of ek dit kan gebruik, praat met werktuigkundige. Gaan daar in, sê, “Manne, is julle al ooit 
gered? Ek het iets in my hart gevind.” Gaan in kruideniersware winkels in die nag. Kom tuis teen twee- of 
drieuur in die oggend van die maak van siekoproepe die hele nag lank. Kon nie ... Het net gaan sit en my 
werksklere aangetrek. En sit daar in die stoel en rus tot daglig, staan op en gaan. En so maer van vas 
en bid, totdat ek moes bid om my spore aan te sit, om teen 'n paal op te klim. Preek en verkondig, “God 
was wonderlik, God was genade, God was liefde,” vir die mense.

81

En, hier, my Pappa sterf in my arms. En my broers het gesterf, het gesterf terwyl ek in die preekstoel 
staan hier by hierdie klein, gekleurde Pinksterkerk, besig om te preek. Kom vertel my, “Jou broer is op die 
snelweg dood. 'n Kar het hom getref en hom doodgemaak.” Sy eie broer se bloed drup van sy hemp af, 
waar hy hom op die snelweg opgetel het. Reg nadat ek hom begrawe het, het my Pappa gesterf. Toe, 
daar lê my vrou daar buite.

En ek het gegaan, kom hier by hierdie tabernakel. Vanaf hierdie, waar hierdie platform staan, vertel 
die mense, ses maande voor dit gebeur het, “Daar sal 'n vloed kom. En ek het gesien hoe 'n Engel 'n 
roede neem en meet, 'Twee-en-twintig voet oor Springstraat.'”
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Sandy Davis en hulle wat hier gesit het, het gelag, gesê, “Dit was net omtrent agt of tien duim in 
1884, seun. Wat praat met jou?”

Ek het gesê, “Dit sal wees. Omdat ek een van daardie visioene gesien het, en Dit het my so vertel. 
En dit sal daar wees.” En daar is 'n merk op Springstraat vandag, op twee en twintig voet van water. Ek 
het gesê, “Ek het oor die bokant van hierdie tabernakel in 'n boot gery.” En ek het.

Gedurende daardie tyd het my vrou siek geword. Ek het vir haar gebid. En ek het by die tabernakel 
gekom, die mense het vir haar gewag. Ek het gesê, “Sy is besig om te sterf.”

“O, dis net jou vrou, dit.”

Ek het gesê, “Sy is besig om te sterf.”

Ek het daarheen gegaan en gebid en gebid en gebid. En ek het my hande uitgehou. Sy het my hand 
gegryp. Sy het gesê, “Billy, ek sal jou in die oggend ontmoet, sal Daar staan.” Het gesê, “Kry die kinders 
bymekaar en ontmoet my by die Hek.”

Ek het gesê, “Begin net skree, 'Bill.' Ek sal Daar wees.” Sien? En sy het uitgegaan. Ek het haar daar 
in die lykshuis neergelê.

Het huistoe gegaan om te gaan lê. En toe ek dit doen ... Klein Billy Paul het by mev Broy-hulle gebly, 
so siek. Die dokter het verwag dat hy te enige tyd sou doodgaan. Ek wat bid vir Billy. En hier kom Broer 
Frank en kry my. Het gesê, “Jou baba is sterwend, die klein dogtertjie.”

Ek het uit die hospitaal gegaan. Dokter Adair wou my nie laat ingaan nie, het gesê, “Sy het 
meningitis gekry. Jy sal dit terugneem na Billy Paul toe.” Die verpleegster het my 'n soort van 'n rooi goed 
gegee om te drink, vir een of ander soort van 'n verdowing, iets om my rustig te maak. En ek het hulle 
gekry om die kamer te verlaat, het dit by die venster uitgegooi. Het by die agterdeur uitgeglip, het af na 
die kelder gegaan.
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Daar het die baba gelê, voor die hospitaal, die afgesonderde saal, vlieë oral in haar klein ogies soos 
dit. Ek het die ou muskietnet geneem, hulle weggewaai, en het dit oor haar gesit. Ek het gekniel, ek het 
gesê, “God, daar lê my Pappa en broer, daar oorkant, en die blomme op hulle graf. Daar lê Hope, lê daar 
oorkant. En hier is my baba, sterwend. Moenie haar neem nie, Here.”

Hy het net die gordyn afgetrek, asof Hy gesê het, “Bly stil. Ek wil jou glad nie hoor nie.” Hy wou nie 
eens met my praat nie.

Dan, as Hy nie met my wou praat nie, was dit Satan se tyd. Hy het gesê, “En ek het gedink jy het 
gesê Hy is 'n goeie God. Waaroor skree jy? Jy is net 'n seun. Kyk rond, oor die stad. Elke meisie en elke 
seun met wie jy ooit geassosieer het, dink jy het jou verstand verloor. Jy het.” Nou kon hy nie vir my sê
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dat daar geen God is nie, want ek het dit reeds gesien. Maar hy het vir my gesê Hy het nie vir my 
omgegee nie.

Sit die hele nag lank, die hele dag lank. Ek het dit vir God gesê, “Wat het ek gedoen? Wys my, Here. 
Moenie dat die onskuldige vir my ly, as ek verkeerd gedoen het nie.” Ek het nie geweet Hy het my 
getoets nie. Maar elke seun wat na God toe kom, moet getoets word. Ek het gesê, “vertel my wat ek 
gedoen het. Ek sal dit regmaak. Wat het ek gedoen, behalwe preek die hele dag lank, die hele nag lank, 
en gee Hom net my lewe, voortdurend? Wat het ek gedoen?”
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Satan het gesê, “Dit is reg. Jy sien, nou, wanneer dit na jou toe kom en jy het hulle almal vertel dat 
jy glo dat Hy 'n groot Geneser is, en daar lê jou baba, sterwend. Hy weier om selfs te hoor. Jou vrou het 
gesterf met tuberkulêre longontsteking. Jy het gesê dat Hy kankers kan genees, en daar is Hy. Nou, jy 
praat oor Hom wat goed is en hoe goed Hy vir mense is. Wat van jou?”

Toe het ek begin om na hom te luister. Dit is redenasie. Ek het gedink, “Dit is reg.”

Gesê, “Hy kan vertel. Hy hoef nie die Woord te spreek nie. Kyk net na jou baba, en dit sal lewe.”

Ek het gesê, “Dit is reg.”

“En soveel as wat jy vir Hom gedoen het, en tog is dit wat Hy vir jou doen.”

Ek het gesê, “Dit is reg.” Ek het begin om te dink. “Wel, wat?” Sien? Alles begin om weg te breek, 
wanneer dit kom by redenasies. Maar wanneer dit kom by Daardie, Dit het gehang. Dit het daar gebly. Ek 
was net gereed om te sê, “Dan sal ek opgee.”

Maar toe dit afgekom het totdat al die redeneringsmagte weggebreek het, toe kom dit by daardie 
Ewige Lewe, daardie nuwe Geboorte. Wat as Dit nie daar was nie? Wat as Dit nie het nie? Ons sou nie 
mekaar geken het soos wat ons nou doen nie. Hierdie kerk sou nie hier soos dit gewees het nie, die 
duisende en miljoene regoor die wêreld. Maar, dank God, Dit was daar.

Toe ek gedink het, “Wat? Wie is ek, in elk geval? Wie is ek om Sy Majesteit te bevraagteken? Wie is 
ek om die Skepper te bevraagteken wat my my lewe hier op aarde gee? Waar het ek daardie baba 
gekry? Wie het dit vir my gegee? Nie myne nie, in elk geval. Hy het haar net vir 'n rukkie aan my geleen.”
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Ek het gesê, “Satan, gee pad van my af.” Ek het daarheen gegaan, my hand op die baba gelê. Ek 
het gesê, “God seën jou, liefling. In 'n minuut sal Pappa jou af neem, jou op Mamma se arms sit. Die 
Engele sal jou klein siel wegdra. En ek sal jou op daardie oggend ontmoet.”

Ek het gesê, “Here, U het haar vir my gegee. U neem haar weg. Al sal U my doodmaak, soos Job 
gesê het, tog het ek U lief en ek glo U. As U my hel toe stuur, sal ek U liefhê, in elk geval. Ek kan nie 
daarvan af wegkom nie.” Daar het jy dit.

Deur net intellektueel te wees, dit sal alles wegbreek. Maar jy moet 'n persoonlike verhouding hê. Jy 
moet weergebore word.

Dit is die rede waarom predikers wegkom, groot aanklagtes en dinge. Hulle sê, “Daar is nie so 'n ding 
soos Goddelike genesing nie. Glad nie so iets soos hierdie dinge nie.” Hulle was nog nooit op daardie 
heilige grond nie, soos ek vanoggend gepraat het. Hulle weet niks daarvan nie. Hoe kan hulle sê dat hulle 
kinders van God is en die Woord van God verloën? Hoe kan jy dit doen, om die Heilige Gees te ontken 
wat jou gekoop het?
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O, onthou net, Jesus het Homself tot die dood toe vir jou verneder. Hy was nie bakleierig nie. Toe 
hulle in Sy gesig gespoeg het, het Hy nie teruggespoeg nie. Toe hulle Sy baard uitgetrek het, het Hy nie 
hulle s'n uitgetrek nie. Toe hulle Hom aan die een kant van die gesig geklap het, het Hy hulle nooit geklap 
nie. Hy het vir hulle gebid, nederig aanhou loop. Hy was 'n voorbeeld van nederigheid.

Hy was vol geloof. Hoekom? Hy het geweet sy Woorde kon nie faal nie. Hy het so deur die Woord 
geleef totdat Hy die Woord geword het.

O God! Laat ek albei my hande hou na God, voor hierdie gehoor. Laat my so leef. Laat hierdie Woord 
so word, dat ek en hierdie Woord dieselfde ding is. Laat my woorde hierdie Woord wees; laat die 
oordenking van my hart. Laat Hom in my hart wees, in my gedagtes. Bind Sy gebooie op die deurpos van 
my intelligensie. Bind hulle op die deurpos van my hart. Laat my Hom net sien. Wanneer versoeking styg, 
laat my Christus sien. Wanneer dinge verkeerd gaan, laat ek Hom net sien. Wanneer ek gereed maak en 
die vyand probeer om my kwaad te maak, laat my Jesus sien. Wat sou Hy doen?

Hy was so baie in die Woord totdat Hy en die Woord een en dieselfde ding geword het. Let op.87

Hy hoef nie rusie te gemaak het nie. Hy het geweet dat Hy en die Woord dieselfde is. Hy het 
geweeet  dat  Hy  God  se  Woord  openbaar  gemaak  het  en  dat  God  se  bevel  uiteindelik  die  wêreld  sou
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oorwin. Hy ken dit, Sy Woord. Hy het geloof gehad. Hy het geweet waar Hy gestaan het. Hy hoef dit nie 
te bespreek en te gesê het, “Hier, jy kan hierheen kom nie.”

Duiwel het gesê, “Nou, kyk, Jy kan wonderwerke doen. Jy weet Jy het groot geloof. Jy kan 
wonderwerke doen. Ek sal vir Jou 'n gebou bou, tweekeer die grootte van Oral Roberts s'n. Omdat die 
mense almal ... Die—die enigste ding wat Jy hoef te doen, is om hulle te wys. Spring van hierdie gebou 
af, gaan net reguit af, want dit is geskryf, sien, ”Die Engele dra Jou op, sodat Jy nie enige tyd Jou voet 
teen 'n klip sal stamp nie.'“ Sien?

Hy het geweet Hy het mag gehad. Hy het geweet dat Hy dit kon doen. Hy het geweet dat dit in 
Hom was, maar Hy wou dit nie gebruik totdat God vir Hom gesê het nie. Sien? Hy wil hê dit moet God in 
Hom wees, die Woord in alles wees. En Hy het geweet dat, wanneer Hy iets gespreek het, dat dit God 
se Woord was; en alhoewel die hemel en die aarde verbygaan, sal daardie Woord eendag oorwin.

Hy was nie bakleierig en opgewerk nie. Hy het net die Woorde van God gespreek. Elke Woord wat 
van Sy lippe gekom het, was God se gesalfde Woord.
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Sou dit nie wonderlik wees as ons kon sê dat, “My woord en God se Woord is dieselfde. Wat ek sê, 
Hy eer dit, want ek doen niks totdat Hy my eerste vertel nie”? O, daar is jou voorbeeld. Daar is 'n lewe 
wat die Evangelie waardig is.

Nie daardie priesters wat so opgevoed en gepoleerd was, en met al daardie groot waardighede, en 
staan en maak lang gebede, en verslind weduweehuise, en verslind die hoë sitplekke in die—in die 
gemeente, al hierdie dinge daar. Hulle was ... Dit was nie 'n lewe wat die Evangelie waardig was nie.

Maar Hy was waardig van die Evangelie, so baie, dat God gesê het, “Dit is My geliefde Seun in Wie 
Ek 'n welbehae het. Luister na Hom. My Woord is Hy. Hy is My Woord. Hy en Ek is dieselfde.”

Weet, hou dit nou dop. Hy het geweet dat Sy Woord uiteindelik die wêreld sou oorwin. Hy het 
geweet waar Sy Woord vandaan kom. Hy het geweet dat Dit nooit kon faal nie, dit is die rede waarom 
Hy gesê het, “Beide hemel en aarde sal verbygaan, maar My Woord sal nooit faal nie.” Sien? Hy kon dit 
sê. Dit was 'n Man, Hy en God se Woord het dieselfde geword. Hy het vir hulle gesê ...
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“Julle behoort dit en dat te doen.”

Hy het gesê, “Wie kan my van sonde veroordeel? Wie kan My aankla?” Sonde is “ongeloof.” “As ek, 
deur die vinger van God, duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit?” Sien? Dit was nie dit nie, so 
dit moes iets anders wees. Sien? “As ek ... ”

Hulle het gesê, “Wel, ons het duiwels uitgedryf.”

Hy het gesê, “As Ek dit doen deur die vinger van God, 'n geopenbaarde Woord van God, deur wie 
dryf julle seuns hulle uit? Dan wees julle die regter.”

Die mense van Sy dae, en die mense het Hom gespot, gepraat oor Hom. Maar, Hy, hulle het Hom 
verneder op elke manier wat hulle kon. Het Hom vertel van allerhande soorte kwaad, teen Hom, maar Hy 
het aangegaan.

Nou wil ek binne 'n minuut afsluit, deur dit te sê.

Die mense van hierdie dae is 'n neurotiese klomp. Die mense van hierdie dag is 'n neurotiese klomp. 
Hulle is bang om die beloftes van God te neem. Kerkmanne, kerkorganisasie, kerkorganisasies is bang om 
die uitdaging van God se Skrif te neem vir hierdie dag. Hulle besef. Hulle besef dat hulle moderne 
toestande en hul sosiale evangelie wat hulle verkondig, nie die uitdaging van hierdie uur sal kan nakom 
nie, niks meer as wat Simson dit in sy toestand kon nakom nie. Dit het God geneem.

90

En hier is die program wat dit beloof het. Ek sal daarby uitkom net binne 'n minuut.

Ek wil daardie woord vashou, 'n minuut. Alhoewel hulle hulleself Christelik noem, neem hulle dogmas 
aan, mensgemaakte belydenisse, om die plek van God se Woord te neem. So, hulle kan die dogma 
aanneem, omdat die mens dit gemaak het. Maar hulle is bang om hulle geloof daar in die God te lê wat 
hulle beweer dat hulle liefhet. Dis reg. En dan sê jy dat die lewe die Evangelie waardig is? Kan nie wees 
nie, alhoewel hulle kerklede is. Maar dit is nie die Evangelie waardig nie. Nee, inderdaad.

Die Evangelie! Jesus het gesê, “Gaan die hele wêreld in en verkondig die Evangelie aan elke skepsel. 
Hierdie tekens sal die gelowiges volg.”
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En wanneer jy dit ontken om die gelowiges te volg, hoe kan jy 'n lewe hê ... Dit maak nie saak nie, 
jy mag dalk nooit 'n slegte woord sê nie, jy mag al die tien gebooie onderhou, dit sal nie een ding 
daarmee te doen hê nie. Dit is steeds nie die Evangelie waardig nie. Sien? Dit kon nie.
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Daardie priesters het dit onderhou, en was steeds nie waardig nie. Hy het gesê, “Julle is van julle 
Vader, die duiwel.” Wie kon 'n vinger lê op een van daardie manne? Een skuldige merk, en hulle was 
gestenig sonder genade. Heilige manne! En Jesus het gesê, “Julle is van julle Vader, die duiwel,” toe die 
Evangelie ingekom het.

Al noem hulle hulself Christene, hou hulle daarvan om vas te hou aan die belydenisse, hulle 
belydenisse. O! Die dogmas kom op dreef en vervul die denke van die moderne mense van hierdie dag. 
En 'n man wat 'n sukses in hierdie dag gaan wees, moet saamgaan met die moderne tendens van denke. 
Laat my dit goed en duidelik sê. Sien? 'n Man, as jy 'n sukses gaan wees, moet jy saamgaan met die 
moderne denke van hierdie dag. Dit ... Hulle gaan rond, sê, “O, is hy nie 'n skat nie? Is hy nie wonderlik 
nie? Hy kan net daar bly so reguit en hy hou ons nooit langer as vyftien minute nie. En ons pastoor trap 
ons nie altyd uit oor hierdie dinge nie.”

Skande vir daardie pastoor. Enige mens wat op die preekstoel kan staan en kyk na die sonde van 
hierdie dag, en nie uitroep nie, daar is iets fout met daardie man. Hy is nie die Evangelie waardig wat hy 
beweer om te preek nie. Dis reg. So, deur dit te doen, maak hulle vir hulself verskonings deur te sê, 
“Nou, kyk, my gemeente!”

'n—'n Man kom hier, nie lank gelede nie, na 'n sekere groot kerk, en hy was besig om 'n tesis te 
skryf. En hy het gesê, “Ek skryf oor Goddelike genesing.” Het gesê, “Broer Branham, ons het jou lief, in 
ons denominasie.” Een van die grootste denominasies, een van die grotes van die nasie, of die wêreld. 
En hy het gesê, “Ons is lief vir jou, in hierdie denominasie.” Hy was reg hier by die Jefferson Villa. Maar, 
het gesê, “Ek kom om uit te vind oor hierdie Goddelike genesing.” Hy het gesê, “Daar is net een fout wat 
my kerk regtig vind.” Sien? Hy het gesê, “Julle assosieer teveel met Pinkster.”
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Ek het gesê, “Wel, nou, jy weet, dit is reg.” Ek het gesê, “Dit is waar. Jy weet, ek wou nog altyd 'n 
geleentheid hê om van hulle af weg te kom.” Ek het gesê, “Ek sal jou vertel wat. Ek sal na jou dorp toe 
kom, jy kry jou kerk om my te borg.”

“O,” het hy gesê, “hulle wou nie.”

Ek het gesê, “Dit is wat ek gedink het. Dit is wat ek gedink het.”

Het gesê, “Jy sien my denominasie sal nie daarvoor staan nie.” Dit is soveel verskoning, as, “Ek het 
'n vrou getrou,” of “het 'n juk van osse gekoop.” Ek gee nie om hoeveel doktorsgrade jy het en hoeveel 
na jou opkyk nie, deur jou denominasie. Daardie soort bediening is nie waardig van die Evangelie wat in 
hierdie Boek geskryf is nie. Reg.

Enige kerklidmaat wat kant sal kies met sulke dinge as dit, en noem hulself 'n Christen! En gaan uit 
hier en leef ... En die vroue sny hul hare en dra klere wat die Bybel vir hulle sê om nie te doen nie. Mans 
wat aangaan op die manier wat hulle nou doen, “'n Gedaante van godsaligheid,” en drink en rook sigare, 
en trou verskeie kere en word diakens van die kerk en selfs pastore, en dies meer. En die mense wat 
sulke dinge verdra, daardie soort lewe is nie waardig van die Evangelie nie.
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'n Vrou wat sal gaan staan en klets op die telefoon en rusies begin in die kerk, en dinge soos dit, dit 
is nie 'n lewe wat die Evangelie waardig is wat ons gaan verteenwoordig nie. Enige persoon wat 'n kerk 
sal opbreek en 'n twis begin tussen die mense, en dinge soos dit, is nie waardig van die Evangelie wat 
ons verkondig nie. Presies. “Dit is 'n vorm van godsaligheid, maar die krag daarvan ontken,” die krag van 
God wat jou van soiets weerhou.

Let op, nou, hulle doen dit nie. Hulle sal dit net nie doen nie. Hulle het die verskoning dat hulle kerk 
nie daarin glo nie. Hulle ...
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Wel, maar Jesus sou sê—sê vir 'n man, vanaand, tot sy hart spreek en sê, “Ek wil hê jy moet gaan 
en die volle Evangelie verkondig.”

“My kerk staan nie daarvoor nie, Here. Verskoon my, as U wil. Ek het 'n boete gekry. Ek—ek—ek, U  
weet, ek is 'n pastoor, een van die grootste kerke in hierdie stad, Here. O, ons loof U Naam daar! Ja, 
meneer. Ons doen dit verseker. Ek kan dit nie doen nie.” Dieselfde verskoning, dieselfde ding. Daarom kom 
hulle nie na die geestelike feesmaal van Sy beloofde, geopenbaarde Woord nie.

Het Jesus nie gesê, “Waar die karkas is, sal die arende saamkom” nie? “Arende,” nie aasvoêls nie, 
nou. Arende! Waar die gemors is, en die—en die—die aas, daar versamel die aasvoêls. Maar waar die 
vars, skoon vleis is, sal die arende saamkom. Sien? Beslis. Waar die Woord is, Arendkos, sal hulle 
saamkom.

Daarom kom hulle nie na die geestelike fees waarna hulle genooi is nie. Glo julle dat God Amerika 'n 
uitnodiging gegee het, die laaste vyftien jaar, tot 'n groot herlewing, na 'n geestelike feesmaal? 
[Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Het hulle gekom? Nee, meneer. Nee, meneer. Dan, om te verwerp om te



22Is Jou Lewe Die Evangelie Waardig?

kom, is daardie lewe waardig van die Evangelie, al noem hulle hulself dit?

Toe 'n man na my toe gekom het, nie lank gelede nie, en by 'n tafel gesit en gesê, het “Broer 
Branham, ek wil oor die tafel reik,” 'n goeie man, “ek wil jou hand vashou. Ek het jou lief.” Ek was in 'n 
kerk en het hom hoor preek. Het gesê, “Ek is lief vir jou. Ek glo jy is God se dienskneg.”
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Ek het gesê, “Dankie, doktor. Ek is ook lief vir jou.”

Hy het gesê, “Ek wil jou vertel hoe lief ek jou het as 'n broer.” En gesê, “Jy sien my klein koningin 
hier, my vrou? Onthou jy haar?”

Ek het gesê, “Ek doen.”

Gesê, “Die dokter het haar twee weke gegee om te leef, met sarkoom kanker. En jy het na die stad 
gekom en jy het vir haar gebid. En opgekyk en 'n gesig gesien. Het teruggekyk en vir my gesê: 'SO 
SPREEK DIE HERE, sy sal gesond word.'” Groot kol op haar rug, het ingesink soos dit, gelyk soos 'n yslike 
groot ... soos die deel van 'n vrou se bors wat ingetrek is, op haar rug, reg op haar ruggraat. Daar is nie 
eers 'n kolletjie van dit vandag nie. Het gesê, “Daar sit my koningin in lewende lywe vandag.” Het gesê, 
“Hoe kan ek enigiets anders doen as om jou lief te hê, omdat jy die gebed van geloof bid? Hoe kan ek 
daarvan weerhou word om te glo dat jy 'n dienskneg van die Here is, toe jy my gesien en presies vertel 
het wat sou gebeur?” Hy het gesê, “Nou het ek iets vir jou, Broer Branham.” Hy het gesê, “Ek behoort 
aan die grootste Pinksterliga wat daar is.”

Ek sê toe, “Ja, Meneer. Ek weet dit .”

Hy het gesê, “Ek het met die broers gepraat, nie lank gelede nie, en hulle het vir my gesê om in 
aanraking met jou te kom en vir jou te sê dat dit 'n skande was dat jy daardie Godgegewe bediening 
geneem het na 'n klomp mense van die rivier af en omgewing.”

Ek het gesê, “Is dit reg?”

Gesê, “Ja.” Het gesê, “God het daardie bediening gestuur om die senuweeplekke, die groot plek, die 
hoogtepunte te tref.”

Ek het die duiwel net daar sien praat.96

Ek het gedink, “Ja. 'Spring van hierdie berg af en wys, jy weet, van hierdie gebou af.'” Sien? Sien?

Ek het gedink, “Lei hom net 'n bietjie verder.” My ou moeder het altyd gesê, “Gee die koei genoeg 
tou, sy sal haarself ophang.”

Ek het gesê, “Is dit reg?”

“Ja.” Gesê, “Dit is 'n jammerte, koop wat jy doen?” Het gesê, “Wat is jy? Vandag kan jy skaars vir 
jouself 'n ete koop. En gesê, ”Kyk na Oral Roberts en hulle, het begin en het daar uitgegaan met die 
eenhonderdste van die bediening wat jy het. Kyk hoe hulle gaan.“

Ek het gesê, “Ja. Dis reg.” Sien?

En hy het gesê, “My groep sal jou neem. Ons sal jou dadelik inneem, as—as een van ons broers. 
Hulle almal sal jou die regterhand van gemeenskap gee, en ons sal 'n vliegtuig huur, en jou jou loon van 
500 'n week gee, of meer as jy dit wil hê. En ons sal jou na elke groot stad in die land stuur.” Dit het reg 
in Phoenix, Arizona, gebeur, reg bo-oor die tafel. En hy het gesê, “En ons sal jou ..... betaal ... ” Het 
gesê, “Dan laat die wêreld, die buitewêreld, laat die hooggeplaasdes, die groot ouens, die hoë bome ... ” 
Het gesê, “Jy praat altyd van die armes. Ons het die rykes.” Het gesê: “Laat hulle die hand van die Here 
sien. Dan sal ek hulle my vrou laat saamgaan, en ander, wat kan bewys dat daardie dinge wat jy sê, 
gebeur.”

Gesê: “Ja, Meneer. Dit sal gaaf wees.”97

Nou, sien, die man, in die posisie van 'n D.L., L.L.D., 'n skrywer van boeke, sien, doktor van 
literatuur, goeie skrywer, goeie man. Sien? Hy het nie die Skrif geken nie.

Het julle geweet daardie Engel wat daardie soort werke gedoen het, het nooit na Sodom gegaan nie? 
Hy het by die uitgeroepte groep gebly, Abraham.

Hy het dit net nie geweet nie. Ek het hom net alleen gelos, het net 'n rukkie daar gesit. Ek wou net 
sien wat die vangplek was. Ek het gesê, “Wel, wat sou ek moes doen?”

Het gesê, “Wel, Broer Branham, net die enigste ding wat hulle gesê het ... Ons het dit bespreek, 'n 
paar dinge, klein nietige dinge wat jy leer, dat jy hulle net eenkant sal laat lê.”
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Ek het gesê, “Byvoorbeeld wat, broer?”

“O,” het hy gesê, “jou doop, jy weet. Jy weet, jy soort van doop soos die eenheid, iets soos dit.” 
Gesê, “Klein dingetjies soos dit.”

Ek het gesê, “O?” Ek het voortgegaan.

En hy het gesê, “Die aanvanklike bewyse; en vroue predikers; en net 'n paar klein dingetjies soos 
dit.”

Ek sê toe, “Uh-huh?” Ek het gesê, “Jy weet, ek is verbaas dat een dienskneg van God 'n ander 
dienskneg van God sou vra, nadat hy die huldeblyk aan my gebring het soos wat jy gedoen het, en my 'n 
profeet genoem het en geweet het dat die Woord van die Here, of die openbaring van die Woord, na die 
profeet kom. En jy draai om, Dokter Pous, (dit praat nie van jou goeie intelligensie nie), en sou sê en 
vra, een dienskneg van God, jy vra 'n ander dienskneg van God om kompromie te maak met die ding wat 
...?... meer vir hom beteken as die lewe self.” Ek het gesê, “Nee, meneer, Broer Pous. Ek sal dit geensins 
doen nie. Nee, meneer.”
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Wat is dit? Daar is 'n graankorrel van die Ewige Lewe; lewe of dood, of jy nou 'n groot man is of nie 
'n groot man nie.

Ek het verbygeloop, die ander dag ... Geen disrespek vir hierdie twee mans nie. Ek het daarheen 
gekyk en daar was 'n groot foto daar by Tulsa, Oklahoma; Oral Roberts se nuwe plek wat kom, 'n 
kweekskool om predikers op te lei. Dit gaan duur wees. En ek ken Demas Shakarian, Broer Carl Williams, 
en dié wat op die raad van trustees daarvan is. Vyftigmiljoen dollars, met 'n driemiljoen dollar gebou; 'n 
Pinksterseun, dit is 'n groot klomp wat God vir hom gedoen het.
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Ek dink, “Ek, met 'n kweekskool? Ek is daarteen om mee te begin.”

En dit het gesê, “Die toekomstige tuiste van Oral Roberts se groot kweekskool.” Het met die pad af 
gegaan, daar was 'n groot moderne ding. En Oral Roberts, in 'n klein gehawende tent, kom na my 
byeenkoms in Kansas Stad, Kansas.
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Dit het gesê, “Die toekomstige tuiste van Tommy Osborn,” o, man, ongeveer 'n drie- of viermiljoen 
dollar plek gaan op soos dit.

En daar, Tommy Osborn, een van die beste Christen mans. Hy is 'n ware man, 'n ware God-gestuurde 
man. Het reg oorkant die straat gestaan daar; klein, senuweeagtige seun, klein seuntjie en meisie in 'n 
motor; hardloop rond, het uitgeklim. Het gesê, “Broer Branham, ek was daar toe ek gesien het hoe 
daardie maniak uitgehardloop het. En ek het gesien dat jy jou vinger in sy gesig wys en sê, 'In die Naam 
van Jesus Christus, kom uit hom uit.' Ek het gesien hoe hy oor jou voete val; nadat hy sy profesie gestel 
het, gesê, 'Vanaand gaan ek jou tot in die middel van daardie gehoor van sesduisend vyfhonderd mense 
klap.'” En gesê, “Ek het gesien dat jy daar staan, nooit jou stem verhef nie, en gesê, 'In die Naam van 
die Here, omdat jy die Gees van God uitgedaag het vanaand, jy sal oor my voete val.' Hy het gesê, 'Ek 
sal jou wys oor wie se voete ek sal val.'”

En ek het gesê, “Kom uit hom uit, Satan.” Hy het net agteroor geval en my voete reg op die vloer 
vasgepen.

Hy het gesê, “God is God, broer Branham. Dit is al.” Het gesê, “Ek het myself vir twee of drie dae in 
'n huis vasgenael.” Hy is baie reguit. Hy sal daarvan vertel. Hy skaam hom nie daaroor nie. Het gesê, 
“Dink jy ek het 'n gawe van genesing?”

Ek het gesê, “Vergeet dit, Tommy. Jy is gestuur om die Evangelie te verkondig. Gaan, preek dit. Gaan 
saam met Broer Bosworth daar.”

Ek het daar gekyk, en ek het gesien. Ek het voor albei van hulle begin.101

Ek het gedink, “Daar is Oral Roberts met vyfhonderd masjiene, waar nie eens 'n menslike hand aan 
die letters raak nie; viermiljoen dollar in die pos, verlede jaar.” Viermiljoen; een-vierde van al die geld wat 
opgeneem is, in die hele Christendom wêreld, oor. Een-vierde van die geld in al die Christendom kom na 
een man. Wat 'n plek! Ek het daar uitgegaan om dit te sien.

En, nou, Oral is my broer. My! Ek is lief vir hom. Hy is 'n regte man, regte ou, en ek is lief vir hom. En 
hy dink net die wêreld van my, en ek doen ook van hom. Ons stem net nie saam op—op die Skrif nie.

En, Tommy Osborn, jy kry nie beter nie. Ek dink net die wêreld van hom. Hy is een van die beste 
mans wat ek ontmoet het, Tommy Osborn.

“En daardie manne,” het ek gedink, “toe ek in hul kantoor gegaan en gesien het wat hulle gehad het, 
dink ek ek sal skaam wees vir hulle om myne te kom sien: een  klein  tikmasjien,  en  ons  probeer  om die
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letters uit te kry. En wat 'n ding! Sit in die agterkant van 'n sleepwa, op daardie tydstip. Ek het gedink, 
”Wat sal dit wees?“

Toe het ek uitgestap. Ek het gedink, “Wel, 'toekomstige tuiste van Oral Roberts.' 'Die toekomstige 
tuiste van Tommy Osborn.' Die een praat nie met die ander een nie.” So, ek het afgegaan in die pad.

Ek het gedink, “Maar wat van my?”

En Iets het gesê, “Kyk op.”

Gedink, “Ja, Here, laat ek my skatte in die hemel lê, want dit is waar my hart is.” Nou, ek sê dit nie 
vir jammerte nie. Ek sê dit net omdat dit gebeur het, en God weet dat dit reg is. Sien?

Waar is jou skatte? Wil jy 'n groot iemand wees? As jy is, is jy niemand. Jy kom by 'n plek waar jy nie 
'n groot iemand wil wees nie. Jy wil 'n nederige klein dienskneg vir Christus wees. Dit is die uitweg. Dis al.

Broer Boze-hulle is besig om 'n kerk in Chicago te vorm. Hulle moes net die kerk van Philadelphia 
opgee aan daardie denominasie. Nou het hulle daarvan gepraat om 'n ou te kry met sy jas omgedraai 
soos dit, een-of-ander DD. Ek het gesê, “Jy is op jou pad uit. As jy 'n ware pastoor vir daardie kerk wil 
vind, kry 'n nederige ou man wat skaars sy naam kan lees en sy hart is aan die brand vir God. Neem net 
daardie man. Dit is die een wat jy wil kry, iemand wat nie al hierdie dinge weet nie, iemand wat nie sal 
dikteer en dryf en jou in alle soorte skulde dompel en alles anders nie, en wat jou net die Woord van God 
voer. Dit is die soort persoon om te kry.”
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So, hulle sal nie na die geestelike feesmaal kom nie. Ek moet afsluit. Ek het nou oortyd gegaan. In 
ongeveer ses minute sal ons julle laat gaan, as die Here wil.

Ek hoor sommige sê, “Maar, Broer Branham, jy beter daardie stelling terugtrek.” Sê, “Die mense is nie 
neuroties nie. Hierdie mense is nie neuroties nie. Hulle is net geleerd.” Hulle is geleerde neurotici, dan. Dis 
reg. Ja. “Hulle is nie neurotici nie. Hulle is geleerd.”
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Dan wil ek jou 'n vraag vra. Sien? Jy verstaan. Ek wil dan vir jou 'n vraag vra. Verduidelik asseblief 
hulle optrede van vandag, as hulle nie neurotici is nie. Sê vir my wat laat hulle optree soos hulle doen, 
as hulle nie neuroties is nie; sien, elke man wat vir sy denominasie trek, gulsig. Jesus was nie so nie. Hy 
was nie haastig oor enigiets nie. Sien? Hy was nie gulsig nie. Hy was ons voorbeeld.

Misdaad, die nasie, die nasie het meer misdaad as wat dit ooit gehad het. Wat is fout? Tieners, 
kerklidmate, neem lewens, mans skiet hulle vroue en familie en verbrand hulle kinders. En kyk na die 
misdaadgolf. Hulle is nie neuroties nie? Dan wat is die probleem? Wat is hulle aksies?
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Mag-mal nasies, elkeen wat alles wil vat ... die res en maak dit een vlag, een nasie, wat hulle vlag 
en hul nasie sal wees. Mag-mal!

Onsedelikheid, waarom, die wêreld is meer immoreel as wat dit ooit was. Naakte vroue op die strate, 
naakte vroue, en sê hulle is by hul volle verstand? Hulle kan nie wees nie. Hulle kan net nie wees nie.

Luister. Daar was een persoon in die Bybel wat hulle klere gestroop het, dit was Legio. Hy was van 
sy verstand af. Toe Jesus hom gevind en hom sy regte verstand gee het, het hy sy klere aangetrek. 
Reg.
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Wat laat jou jou klere afstroop? Die duiwel. Dis reg. Dan sê hulle is nie neuroties nie? Begin met die 
straat af hier en ry vier stadsblokke sonder om 'n naakte vrou te sien, en kom terug en vertel my. Goed. 
Vind uit.

Dan sê jy hulle is nie neuroties nie? Dan wat is verkeerd? Hulle kan nie by hulle volle verstand wees 
nie. 'n Regdenkende vrou sou dit nie doen nie; sy het 'n beter sin. Sy weet waaraan sy haarself 
blootstel. 'n Klomp wellusduiwels daar buite, net vuil, smerig, slordig, dronkaards, moordenaars, alles 
anders. Jy sê ...

Die wêreld drink nou meer drank. Hulle spandeer meer geld aan drank in die Verenigde State, as wat 
hulle aan kruideniersware spandeer. Ek dink dis ... Ek vergeet hoeveel keer meer die alkoholskuld kos elke 
jaar, in die nasie, as wat dit gedoen het. En wat doen alkoholisme? Stuur jou na die kranksinnige 
inrigting.

Kanker. Wanneer die mediese dokters van regoor die wêreld skryf in die tydskrifte, en vir jou sê, 
“Kanker by die karvragte.” Sigarette. Sit dit op rotte, en het bewys dat dit jou longkanker gee. Sewentig 
persent van hulle kry longkanker van sigarette rook. En daardie vroue en mans sal daaraan trek en dit in 
jou gesig blaas. As dit nie neurotika is nie, wat is neurotika?
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Wanneer die Evangelie van Jesus Christus verkondig en bewys kan word, en die God van die hemel in 
die vorm van Sy Vuurkolom oor die mense waai en wys  dat  Jesus  Christus  in  die  laaste  sessie  van  Sy
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Koms is, hulle die laaste teken gee. En lag Daarvoor en maak pret daarvan, en noem hulself kerklidmate; 
en dan sê hulle is nie neuroties nie? Verduidelik dit. My tyd loop uit. Maar vra net of hulle nie neuroties is 
nie. Verseker. Hulle is geleerde neurotici. Dis presies. Verduidelik hulle toestand. Jy kan nie.

Hulle sny hulle hare, dra die wêreldse klere, loop uit op die straat soos dit. En God se Bybel waarsku 
daarteen, verbied selfs 'n vrou met kort hare om te bid. En sê dat 'n man ... En sy doen dit. Sy beweer, 
haarself, aan haar man, dat sy immoreel is, haarself, en hy het 'n perfekte reg om haar te skei en haar 
van hom weg te stuur. Dis presies reg. Die woord van God sê dit, en 'n vrou hoor dit en gaan voort om 
kort hare te dra en haarself 'n Christen te noem. As dit nie neuroties is nie, wat is neuroties? Ek wil hê 
iemand moet my vertel wat 'n neurotiese mens is, dan. Ja. Hulle is neuroties.
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Hoogs geleerd, grade, kollege! Ons sit meer tyd in die geleerdheid van ons kinders, aan—aan algebra 
en biologie, as wat ons het vir die Bybel en Jesus Christus. Daar is nie 'n kind in hierdie land wat nie kan 
vertel wie David Crockett is nie. Daar is nie 'n derde van hulle wat jou kan vertel wie Jesus Christus is 
nie. Dan, dit is nie neurotika nie? Beslis, dit is. Hoe ons kan aangaan en aan en aan, hoe hulle dit doen!

Onthou net. En die kerke onderskryf dit, wanneer die Bybel dit veroordeel. Is die bediening 
neuroties? Geleerde neurotici. Dis presies. Kerke onderskryf dit.

Onthou Lot. Hy was 'n slim man. Kyk na hom, net 'n minuut nou. Moenie—moenie ... Laat ons nie ...108

Verskoon my dat ek net 'n paar minute oor die tyd gaan. Dit is—dit is te belangrik. Dit gaan uit op ... 
Julle kom om te hoor hoe ek hierdie band maak.

Kyk. Kyk. Nou, stop net 'n minuut. Bid net 'n sekonde in jou hart, “Here, laat my dit sien.” Maak jou 
begrip oop. Mag God dit doen. Kyk na die ... Neem net hierdie nasie, alleen. Kom ons sê wat God gesê 
het.

Die Bybel het gesê dat “Die sondes van Sodom het die regverdige siel van Lot daagliks gekwel.” Hy 
het net nie genoeg moed gehad om dit teë te staan nie. Dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Hy kon 
dit nie doen nie, want hy was die burgemeester van die stad. Hy kon nie. Maar die Bybel het gesê, dat, 
“Die sondes van die—van die Sodomiete het sy siel gekwel.” Hy het geweet dit was verkeerd, maar hy 
het nie die moed gehad om dit te doen, om dit teë te staan nie.

Nou kyk. Hoeveel Lotte in Amerika, gister, het hulle Bybel gelees om hulle boodskap voor te berei vir 
die dag, en het die waterdoop in die Naam van Jesus Christus raakgeloop? Hoeveel van hulle loop die 
doping met die Heilige Gees raak? “Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir ewig”? Markus 16, 
“Hierdie tekens sal hulle volg wat glo”? Johannes 14:12, “Wie in My glo, die werke wat Ek doen, sal hy 
ook doen”? “As julle in My bly en My Woord in julle, vra wat julle wil en dit sal geskied”? Hoeveel Lotte 
het dit gesien? Maar vanweë hulle verskoning, van hulle denominasie! Dit ... Kyk uit en sien in die Bybel.
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Kyk na die gemeente van vroue met gesnyde hare, en hulle weet die Bybel veroordeel dit. Terwyl 
hulle in die straat afgaan, kyk na hul eie lidmate wat in die straat afgaan, met kortbroeke aan, en hulle 
weet dat die Woord daarteen is. Maar hulle het nie die moed gehad om daarteen uit te roep nie. Maar 
tog, die man wat voorgee om 'n Christen te wees, sy siel binne-in hom roep uit daarteen, maar hy het 
nie die moed nie. As dit nie moderne Sodom is nie, waar is dit dan?

God, gee vir ons iemand wat sal uitroep daarteen. Dis reg. Soos Johannes die Doper gesê het, “Die 
byl is teen die wortel van die boom gelê.” Dit is wat ons vandag nodig het.

Kyk. Hulle is 'n moderne Sodom. Onthou. Sien? Die hele land het 'n moderne Sodom en Gomorra 
geword. Lot lewe weer van vooraf aan. Nee ... Herleef dit weer, want sy eerlike oortuigings sê vir hom 
deur die Woord dat hy verkeerd is.
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Kyk in Chicago, groter Chicago, toe daardie driehonderd predikers daar gesit het. En die Here het 
daardie aand vir my gesê wat hulle gaan doen. Hulle het vir my 'n lokval gestel. Ek het soontoe gegaan. 
Ek het gegaan en vir Broer Carlson vertel. Ek het gesê, “Julle sal dit nie in daardie hotel hê nie. Julle sal 
dit na 'n ander plek moet neem, en dit sal 'n groen kamer wees. En hulle het 'n lokval vir my gestel, het 
hulle nie, Broer Carlson? ” Hy het sy kop laat sak.

Hy het daar in my kantoor gesit, 'n paar dae gelede, vir my om na die Chicago vergadering te kom. 
Het gesê, “Ek sal dit nooit vergeet nie, Broer Branham.”

En ek het gesê, “Hulle het 'n lokval vir my gestel. Hoekom, Broer Carlson? Is jy bang om my te vertel 
hoekom, jy en Tommy Hicks?” Hulle het hulle kop laat sak. Ek sê toe, “Tommy, waarom gaan jy nie praat 
nie?”

Het gesê, “Ek kon dit nie doen nie.”

Ek het gesê, “Ek het gedink jy het gesê jy sal my 'n guns doen.”
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Ek het gesê, “Gisteraand het die Here vir my gesê. Julle gaan vandag daarheen, en julle sal uitvind 
dat jy nie daardie gebou gaan kry nie. Julle gaan na 'n ander gebou. Dokter Mead sal aan hierdie kant 
sit. Daardie gekleurde man, sy vrou, wat sing, sal net hier sit, en so aan, waar hulle almal sal sit.” Ek het 
gesê, “Daar sal 'n Boeddha priester daar wees.” En ek het gesê, “Vind nou uit. Hulle het dit teen my, 
want ek verkondig die waterdoop in die Naam van onse Here Jesus Christus. Hulle het dit teen my, want 
ek preek die slang se saad; en teen die bewyse dat elke mens wat met tale praat, het die Heilige Gees 
en dinge.” Ek het gesê, “Kom af en hou God dop.”

Daar aangekom, het hulle afgegaan en die einste twee ure van daar af, of beter, 'n sekere tyd 
daardie middag het hulle Broer Carlson geskakel. En hy het gesê, “Die man wat hom dit laat kry het en 
deposito op dit betaal het, het gesê, 'Ons moet kanselleer, omdat die Bestuurder gesê het hy het dit 
reeds beloof aan 'n orkes vir daardie aand, of daardie oggend.'” En hulle kon dit nie kry nie.
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So het ons uitgegaan na die Dorp en Kontrei. En daardie oggend toe ons daar aangekom en daar 
gestaan het. En—en Broer Carlson het gesê, “Daar is een ding. Julle broers mag nie met Broer Branham 
saamstem nie, maar,” gesê,“hy is nie bang om te sê wat hy glo nie.” Hy het gesê, “Hy het vir my gesê 
hierdie dinge sal net gebeur presies soos hulle is.” Hy het gesê, “Nou is hy hier. Laat hy vir homself 
praat.”

Ek het die Skrif geneem, “Ek is nie ongehoorsaam aan die hemelse visioen nie,” soos Paulus gesê het. 
Ek het gesê, “Julle het dit in vir my, vir die waterdoop in die Naam van Jesus Christus. Meer as 
driehonderd van julle wat julleself as Doktor So-en-so, en Doktor So-en-so voorstel. Ek het gesê, ”Ek het 
nie eens 'n grammatika skoolopleiding nie. Maar ek daag enige man hier uit om jou Bybel te bring en hier 
langs my te staan en een van die Woorde te ontken wat gesê is.“
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Julle het dit op band hierso as julle dit wil hoor. Dit was die stilste skare wat jy al ooit gehoor het. Ek 
het gesê, “Wat is fout?” Is daar iemand hier, vanaand, wat in daardie oggendbyeenkoms was, laat ons 
sien as jy jou hand opsteek. Ja. Wel, seker, kyk oral rond.

Ek het gesê, “Dan, as julle dit nie kan ondersteun nie, bly dan van my rug af.” Reg. Baie van 'n gehuil 
wanneer hulle om die hoek is. Maar kom van aangesig tot aangesig met die probleem, dan is dit anders. 
Dis reg. Dis ... Daardie mans het uitgegaan.

Tommy Hicks het gesê, “Ek wil driehonderd van daardie bande hê om uit te stuur na elke 
aanspraakmakende trinitariese prediker waarvan ek weet.”
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Daardie mense het my hand geskud en gesê, “Ons sal na die tabernakel kom en oor gedoop word.”

Waar is hulle? Verskonings. “Ek kan dit nie doen nie. My denominasie sal nie toelaat dat ek dit doen 
nie. Ek het met 'n vrou getrou. Ek het 'n os van juk gekoop, of juk van osse, eerder. Ek—ek het 'n stuk 
grond gekoop. Ek moet daarna gaan kyk.” Sien? Sommige van daardie dinge, soos, verskonings. Is dit 
reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Is daardie lewe waardig van die Evangelie? [“Nee.”]

As die Evangelie reg is, kom ons verkoop alles wat ons het en leef daarvoor. Wees 'n Christen. Ja, 
meneer. Amen. Let nou op, terwyl ons afsluit.

Maar hulle verskonings is hulle leerstellings en hulle denominasies.114

Dit is soos 'n boom. Ek was op soek na Broer Banks die ander dag. Ek het 'n—'n denneboom gehad 
wat ek geplant het toe ek die eerste keer daarheen getrek het, ongeveer, o, sowat vyftien jaar gelede, 
of langer. En ek het daardie stokke, die takke laat uitgroei op die denneboom, en ons kon nie die 
grassnyer onder dit inkry nie. En daar was nie 'n grassprietjie nie, in elk geval. En ek het daarheen 
gegaan, 'n saag gevat en daardie takke afgesaag, totdat daardie denneboom op tot hier was, waar jy 
onder dit kon loop met 'n grassnyer. En die mooiste klomp gras wat jy al ooit gesien het, is nou 
daaronder. Wat was dit? Die saad was daar. Dit moes die lig kry.

En so lank as wat die denominasie, julle verskonings, probeer om daardie Saad te oorskadu wat jy 
weet eintlik daar lê, neem jy Lot se kant. Gooi daardie dinge weg en laat die Evangelie Lig daarop skyn, 
die krag van Jesus Christus. Ja. Hou die Lig weg van dit, dan sal dit nie lewe nie. Want as die Lig ooit 
daarby uitkom, dit sal voortspruit tot die Lewe.
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Dit is die rede waarom die mense sê, “Moenie na sommige van daardie soort byeenkomste gaan nie.” 
Hulle is bang dat van daardie Lig een van hulle lede sal tref.

Onthou die vrou by die put. Sy was 'n prostituut.116

Daar het daardie priesters gestaan. Hulle het gesien hoe Jesus vir Nathaniel gesê het, “Ek het jou 
gesien toe jy onder die vyeboom was.”

En die priesters het gesê, “Hy is Beëlsebul. Hy is 'n fortuinverteller. Dit is die duiwel.”
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Hierdie klein vroutjie, toe sy daar opgeloop het, in haar immorele toestand, leef met ses mans. En 
toe sy daar opgeloop het in daardie toestand, in die toestand waarin sy was. En Jesus het gesê, “Gee 
vir My iets om te drink.” Die gesprek het begin. Hy het gesê, “Gaan kry jou man en kom hierheen.”

Sy het gesê, “Ek het nie een nie.”

Gesê, “Jy het die waarheid gesê. Jy het vyf en die een waarmee jy nou leef, is nie jou man nie.”

Sy het gesê, “Ek merk dat Jy 'n profeet is, Meneer. Ek weet die Messias sal dit doen wanneer Hy 
kom.”

Jesus het gesê, “Ek is Hy.”

Wat dit afgehandel het. Toe daardie Lig oor daardie Saad geflits het wat in daardie ou hoertjie gelê 
het, was die hoerdae verby. In die straat het sy gegaan en God verheerlik en gesê, “Kom, sien 'n Man 
wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die Messias nie?” Wat was dit? Die Lig het 
by daardie Saad uitgekom daar onder die skaduwee van 'n prostituutskuiling. Ja, meneer.

Nou laat ons afsluit, deur dit te sê. Ek weet nie hoeveel meer bladsye ek het nie, maar ek—ek sal 
sekerlik nie almal neem nie. Ongeveer tien, maar dit is net omtrent halfpad deur. Maar laat ons afsluit 
deur dit te sê.

Kom ons vergelyk iets, een keer, van 'n lewe waardig. Laat ons die lewe van Paulus vergelyk met die 
ryk jong heerser. Dieselfde Lig het beide mans getref. Albei het dieselfde uitnodiging van Jesus Christus 
gehad. Dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Hulle is albei goed opgelei in die Skrif. Hulle was albei 
teoloë. “Onthou, Jesus het gesê—het vir die ryk jong heerser gesê, ”Onderhou die gebooie.“
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Het gesê, “Ek het dit gedoen, van my jeug af.”

Hy was 'n opgeleide man. So was Paulus. Albei was goed opgelei in die Skrif. Maar altwee het die 
Woord gehad. Een het dit uit kennis gehad; die ander een het die kiem van die Lewe daarin gehad. Toe 
daardie Lig oorgeflits het, voor Paulus, het hy gesê, “Here, Wie is U?”

Het gesê, “Ek is Jesus.”

“Hier is ek, dan.” Hy was gereed.

Die Lig het beide mans getref. Een het ontkiem; die ander nie. Dit is die manier waarop dit vandag is: 
kerk geestelik, kerk natuurlike.
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Die ryk man het sy verskoning gehad. Hy kon dit nie doen nie. Hy was te onderdruk met teveel 
vriende van die wêreld. Hy wou nie ophou assosieer nie.

Dit is wat verkeed is met 'n baie mense vandag. Jy dink, omdat jy aan 'n vereniging behoort, kon jy 
net nie daardie broederskap verlaat nie. “Almal drink en dinge soos dit. Hulle doen dit.” Goed, gaan saam 
met dit; niks teen die vereniging nie, niks teen die kerk nie. Ek praat van julle. Sien? Ja. Sien? Niks 
daarteen nie. Vir ses van een, en 'n halfdosyn van die ander. Ek het pas vir julle gesê die kerk was niks 
anders as 'n vereniging nie, die denominasie, as hulle die Woord van God ontken nie.

Let op. Die ryk man het sy verskonings gehad. Hy het egter nooit sy getuienis verlaat nie. Ons vind 
uit dat hy 'n groot besigheid gehad het. Hy het kennis gehad. En hy het op so 'n plek gekom waar hy so 
baie uitgebrei het, sodat hy nuwe skure moes bou om sy goed in te sit. En toe hy gesterf het; en 'n 
oujongkêrel, met sy kraag omgedraai, het op sy begrafnis gepreek, sonder twyfel. En as hy dit gedoen 
het, kon hy gesê het ... Hulle het die vlae halfmas laat hang, en gesê, “Ons dierbare geliefde broer, die 
burgemeester van hierdie stad, is nou in die arms van die Almagtige, omdat hy 'n groot lid van die kerk 
was. Hy het so-en-so en so gedoen.”

119

En die Bybel het gesê, “In die hel het hy sy oë opgehef en was in foltering.” Sien?

En onthou, hy wou steeds sy beroep in die hel hou. Hy het vir Lasarus in die boesem van Abraham 
gesien en hy het gesê, “Vader Abraham, stuur Lasarus hier.” Noem hom nog steeds “vader.” Sien?
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Hy het sy kennis geneem en na 'n intellektuele kerk gegaan. Toe die Lig hom getref het, het hy dit 
weggewys.

As dit nie die hedendaagse tendens van die kerk vandag is nie, weet ek dit nie. Maak nie saak wat 
God oor hulle pad flits nie, die Vuurkolom of wat dit ook al mag wees; hulle kan dit steeds met hul kennis 
wegredeneer, en gaan na die intellektuele groep vir die sosiale stand.

Maar Paulus was reeds in die sosiale aansien, met groot kennis, 'n groot geleerde onder Gamaliël, 'n 
regterhand  vir  die  Hoëpriester,  in  soverre  dat  hy  na  die  priesters  gegaan  en  bevele  gekry  het  om  al
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daardie heilige-rollers in die tronk te sit. Maar toe die Lig sy pad getref het, het hy gesien dat daardie 
selfde Vuurkolom wat Israel deur die woestyn gelei het, Jesus Christus was, het hy alles verlaat wat hy 
ooit geken het. Hy het tot Lewe gekom.

Kan jy daardie ryk man se lewe 'n lewe noem waardig van die Evangelie wat hy gehoor het? Alhoewel 
hy 'n gelowige was, kon jy daardie soort lewe noem ... Onder die intellektueles en vermaaklikhede, 
daardie nag daar op die ... soos die son gesak het en 'n heildronk gegee het, en miskien het 'n priester 'n 
gebed gesê, daar bo. En hy het die vermaaklikhede gehad, en 'n bedelaar het by sy poort gelê. En hy 
gee sy heildronk en praat oor sy groot geloof wat hy in God gehad het. En voor daglig, die volgende 
oggend, voordat die son kon opkom, was hy in die hel. Dis reg. Daar is jou intellektueles.
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Maar Paulus, toe die Lig hom getref het, laat ons sy lewe vergelyk en sien of dit waardig is. Wat het 
gebeur? Paulus, toe die Lig hom getref het, het hy al sy kennis versaak en weggegaan van daardie 
intellektuele groep, en hy het gewandel in die Gees van Jesus Christus. Eer aan God! So geleerd soos hy 
was, het hy nooit eers groot woorde gebruik nie.
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Toe hy onder daardie Korinthiërs kom, het hy gesê, “Ek kom nooit na julle toe met die wysheid van 
die mens nie. Ek kom nooit na julle toe met opgeblase woorde nie, omdat julle julle geloof daarin plaas. 
Maar ek kom na julle in eenvoudigheid, in die krag van die opstanding van Jesus Christus, dat julle geloof 
daarin sou wees.” Daar is 'n lewe. Hou dit dop.

Hy het nooit sy geleerdheid gebruik nie. Hy het nooit saam met die intellektuele klomp geloop nie. Hy 
het gewandel in die Gees van Christus, nederig, gehoorsaam aan die Woord van God, toe dit baie in 
teenstelling met hulle leerstellings was. Maar Paulus het die lig gesien en daarin gewandel (dit reg?), om 
die lewe van Christus toe te laat om Jesus Christus te reflekteer aan die eeu waarin hy geleef het, sodat 
die mense die Gees van God in hom mag sien.

En die nederiges het dit geglo, soveel so, dat hulle selfs sakdoeke wou inbring. Hulle neem dit van sy 
liggaam af. En hulle het dit geglo, soveel, dat hy so 'n voorstelling van Jesus Christus was, sodat alles 
wat hy aangeraak het, hulle glo, geseënd was. Ja. Wat 'n man was dit, gee sy lewe, sy rykdom, en alles 
wat hy gehad het! Sy geleerdheid; vergeet alles, om saam met vissermanne te loop, en bedelaars en 
boemelaars op die straat, om sy ligte die liefde van Jesus Christus te laat reflekteer.

Hy het gesê, “Ek was geslaan oor die rug, 49 keer; moenie my pla nie.” Het ook gesê, “Ek dra in my 
liggaam die merke van Jesus Christus.” Die arme klein man in so 'n verskriklike toestand, het hy gesê, “Ek 
dra in my liggaam die merke van Jesus Christus.” Wat 'n verskil van hierdie groot hooggeplaaste met die 
priesters rondom hom.

En toe hy in Rome was, en niemand wat by hom staan nie. En hulle het 'n blok daar gebou, om sy 
kop af te sny. Daar is waar sy dit vertel het. O, goeiste! Hy het gesê, “Daar is vir my 'n kroon weggelê, 
wat die Here, die Regverdige Regter my op daardie Dag sal gee; en nie net ek nie, maar nou almal wat 
Sy verskyning liefhet.” Daar is 'n lewe wat die Evangelie waardig is, of 'n seun.
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Hy het vir Christus gestaan. Hy het die Evangelie deur hom laat reflekteer. Voor hy dit gedoen het, 
het hy gegaan en die Evangelie geleer. Het na Arabië gegaan en drie jaar lank gebly en die Ou Testament 
geneem. En getoon, deur die Ou Testament, dat Hy Jesus Christus was. En hy het dit deur hom laat 
reflekteer na 'n nederige klomp mense. Dat, hy, wanneer ... Hy het gesê, “Ek weet hoe om 'n vol maag 
te hê, en ek weet hoe om honger te wees en 'n tekort te hê.”

'n Man met 'n opvoeding soos hy, en 'n geleerde soos hy, staan by die ... met 'n beurs van Gamaliël, 
een van die grootste leraars wat daar was in daardie dag, en het arm-in-arm met die Hoëpriester 
gestaan. Broer, hy kon miljoene dollars werd gewees het en allerhande geboue gehad het. Dis reg. Maar 
hy het gesê, “Ek ... ”

Hy het net een jas gehad. En Demas het 'n man gesien met so 'n bediening as dit! Tweede Timoteus, 
die 3de Hoofstuk, het hy gesê, “Demas het my verlaat, en alle ander mense, lief vir hierdie huidige 
wêreld.” Het gesê, “As jy kom, bring vir my daardie jas wat ek daar gelos het. Dit word koud.” 'n Man met 
'n bediening soos dit, en kon net een jas hê? Eer aan God!

Herinner my aan Sint Martin, toe hy probeer het om te staan vir die Evangelie en alles, voordat hy 
bekeer was. In die—in die pre-Nicene, of die Nicaea raad, die Nicaea Fathers, in die geskiedenis. Eendag 
het hy daar deur die hekke gegaan. Hy was van Tours, Frankryk. En daar was mense ... 'n Ou boemelaar 
het daar gelê, sterwend, geen klere. En die mense het verbygegaan, wat hom klere kon gee, en hulle 
het dit nie gedoen nie. Hulle het hom verbygegaan en die ou man geïgnoreer. En Sint Martin het daar 
gestaan en na dit gekyk. Hulle sê hy ...
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Elke soldaat het 'n—'n man gehad om sy stewels blink te hou. En hy het sy dienskneg se stewels 
gepoets.
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En hy het sy mantel geneem en 'n mes geneem en dit in die helfte gesny, in twee, sy swaard. Het 
die ou boemelaar in dit toegedraai, het gesê, “Ons albei kan lewe.”

Hy het huis toe gegaan en gaan slaap. Het daar gelê en gedink dat die ou man gehuil het. Direk het 
Iets hom wakker gemaak. Hy het gekyk. Daar in die kamer, daar staan Jesus Christus, toegedraai in 
dieselfde ou stuk kleed waarin hy die boemelaar toegedraai het. Het gesê, “In soverre jy dit aan die 
minste van hierdie kleintjies gedoen het, het jy dit aan My gedoen.” Dit is 'n lewe wat die Evangelie 
waardig is. Jy weet hoe hy sy lewe ook verseël het, nie waar nie?

Kyk na Polycarp, staan vir die Naam van Jesus doop, teen die Rooms-Katolieke Kerk. En hulle het 
hom aan 'n paal verbrand; het 'n badhuis afgebreek en hom verbrand. Kyk na Irenaeus, die res van hulle, 
wat gely het vir hierdie saak. Dit is lewens waardig.
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Kyk wat Paulus gesê het in die boek van Hebreërs, 11de Hoofstuk. Het gesê, “Hulle was middeldeur 
gesaag, uitmekaar getrek; het rondgedwaal in skaapvelle en bokvelle, en was in die woestyn, en 
haweloos en dies meer; lewens wat hierdie wêreld nie waardig is nie.” Daar het jy dit. Daardie lewe is die 
Evangelie waardig. Hoe gaan myne en joune in die Oordeelsdag staan, met mense soos dit?

Kyk na Paulus nou. Ons sal afgaan. Hy het vir die Evangelie gestaan, het Jesus so deur hom laat 
vloei. Maak nie saak nie hoe, wat, ongeag van wat enige iemand daaroor gedink het. Waar die 
Hoëpriester, hoekom, hy het gegaan en het sy kop laat afkap, vir dit. Hy was 'n waardige 
verteenwoordiging van die Evangelie. Laat ... Kyk daar. Ongeag wat mense gedink het, het hy die stroom 
van Ewige Lewe deur hom laat vloei, in soverre dat hy gesê het, “Ek sou vervloek wees deur Christus, 
vir my broers.”
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Nou weet jy wat jy doen wanneer jy die Ewige Lewe kry. Daar is jou vraag. Daar is jou antwoord. Jy 
neem die intellektuele kant; of neem Hierdie kant, as jy regtig die Ewige Lewe het. Dit is wat gebeur.

Dit is wat gebeur het. Paulus, gereed om deur Christus vervloek te word, om sy volk te laat ... Die 
blinde, onkundige mense wat nie na Sy Evangelie wou luister nie!

Ek dink, 'n skande op my eie self. Ek was gereed om hulle op te gee, omdat hulle nie na my wou 
luister nie. Ek voel soos om berou te hê. En ek het berou gehad. Sien?

Let op. Ongeag wat ander gedink het, is hierdie soort van 'n lewe die Evangelie waardig.127

Nou sluit ek af.

Die ryk man, soos die meeste van ons vandag, het die Woord van die Lewe uitgesluit en verwerp, en 
word 'n lid van die kerk; en het 'n lewe getoon wat in die Bybel bewys word, dat dit onwaardig was vir 
die Evangelie wat hy gevra was om te ontvang. Dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Hoe kan die 
Evangelie deur 'n verdonkerde lig soos dit skyn, die krag van God verloën?Evangelie deur 'n verdonkerde lig soos dit skyn, die krag van God verloën?

Nou, die enigste manier om 'n lewe waardig te leef, is om Christus en Sy Woord (want, Hy is die 
Woord) Homself so volmaak in jou weerspieël totdat God bewys wat Hy in die Woord gesê het. Want, 
Christus het gesterf sodat Hy Homself voor God mag aanbied, 'n Offerande. En Dit het teruggekeer in die 
vorm van die Heilige Gees, om Homself deur Sy volk te weerspieël, om met Sy werk aan te gaan; 
weerspieël Homself deur jou, om Sy beloofde Woord te vervul in hierdie toekomstige dae.
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Soos Johannes die Doper gehoor het toe hy Christus hoor kom het. En Christus het in die water 
geloop. En Johannes het gesê, “Dáár is die Lam van God.”

Niemand anders het Dit gesien nie. Maar hy het Dit gesien, daardie Lig wat uit die hemel neergedaal 
het soos 'n duif. En 'n Stem wat sê, “Dit is My geliefde Seun in Wie Ek bly is om in te woon.” Hy het Dit 
gesien kom.

En Jesus het in die water ingeloop, Immanuel, voor 'n—'n prediker wat veronderstel was om 'n 
radikale te wees. Het in die water geloop, voor die volk en gesê, “Ek wil gedoop word deur jou.”

Johannes het gesê, “Here, ek het nodig om deur U gedoop te word. Waarom het U na my gekom?” 
Beide hulle oë het mekaar ontmoet, 'n profeet en sy God. Amen. Kan jy ... Ek ... Sou ek nie baie graag 
na dit wou staan en kyk nie? Sien daardie streng, diepgesette oë van Johannes kyk af en vind daardie 
streng, diepgesette oë van Jesus; tweede neefs van mekaar, in die vlees.

Jesus het gesê, “Johannes, laat dit nou so wees, want so betaam dit ons. Ons is die Boodskap van 
hierdie uur. Dit betaam ons om alle geregtigheid te vervul.”

Johannes het gedink, “Ja, Hy is die Offer. Die Offerande moet gewas word voordat dit aangebied 
word.” Toe het hy gesê, “Kom in.” En hy het Hom gedoop. Amen. Met ander woorde, “Dit betaam ons om 
alle geregtigheid te vervul.”
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Jesus, wetende dat die man eg was, het gesê, “Daar was nog nooit 'n man gebore uit 'n vrou soos 
hy nie. Hy is meer as 'n profeet; jy kan dit ontvang, dit is meer as 'n profeet.” En Jesus het in sy hart 
gekyk en dit geweet. Sy eie neef het hom daar ontmoet, van aangesig tot aangesig.

Johannes het gesê, “Here, ek het nodig om deur U gedoop te word. En waarom kom U na my?”

Het gesê, “Laat dit toe om so te wees, Johannes. Maar, onthou, dit betaam ons om alles te vervul 
wat God belowe het. En Ek is die Offer. Ek moet gewas word voordat ek aangebied word.” O, goeiste! 
Goeiste!

En vandag, wanneer die aandligte skyn, wanneer daar nie 'n man by sy volle verstand is, maar wat 
nie kan sê nie; enige Bybelgeleerde, kyk in die Bybel, weet dit is die laaste dag. Dan, dit betaam ons om 
weg te val van hierdie groot mure, of weg te kom van hierdie dinge, en om te kom in die geregtigheid 
van Jesus Christus in hierdie laaste dag, en neem die Seël van God aan voor die duiwel ons die merk van 
die dier gee. O, goeiste. Ja.
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Bid God om die Lig van hierdie dag te laat opgaan in jou, om 'n gehoorsame dienskneg vir God te 
wees. En laat die vrug van die Gees vir altyd in jou lewe bly. En dit is 'n lewe wat die Evangelie waardig 
is.

Laat my dit sê, ten slotte. Die enigste manier, die enigste manier waarop jy 'n lewe kan leef wat die 
Evangelie waardig is, is laat die Evangelie self, elke stukkie van die Evangelie, in jou inkom en Sy beloftes 
terug weerspieël, maak hulle geregverdig. Laat God in jou lewe, om die beloftes van hierdie dag te 
verdedig.
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Net soos Johannes, soos Jesus vir Johannes gesê het, “Laat dit so wees, Johannes. Dis reg. Maar 
ons is die boodskappers van hierdie dag, en ons moet alle geregtigheid vervul.”

En as ons die Christene van hierdie dag is, kom ons ontvang Jesus Christus in ons hart. En Hy is die 
Woord. Moenie enige daarvan ontken nie. Sê, “Dit is die Waarheid.” En plaas Dit in jou hart, kyk na die 
vrug van die Gees op jou, en vervul elke belofte wat Hy in die Bybel gemaak het. God wil Sy Woord 
vervul, en Hy het geen hande behalwe myne en joune nie. Hy het geen oë behalwe myne en joune nie. 
Hy het geen tong behalwe myne en joune nie. “Ek is die Wynstok. Julle is die lote.” Die lote dra die 
vrugte. Die Wingerdstok gee die loot energie. Dit is die lewe wat waardig is.

My gebed is, aan diegene in radio of in ... op die bandgrond, en die wat teenwoordig is. Mag die God 
van alle genade, van die hemel, sy geseënde Heilige Gees op ons almal skyn, dat ons, van hierdie aand 
af, voortaan, 'n lewe kan leef dat God sou sê, “Ek is baie bly. Gaan in die ewige vreugdes wat vir julle 
berei is sedert die grondlegging van die wêreld.” Laat die God van die hemel Sy seëninge oor al julle 
mense stuur.
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Ek bid dat God julle vroue sal seën, vanaand, wat kort hare het, op so 'n manier dat julle sal sien, en 
wegkom van hierdie moderne tendens van die dag, en besef dat die Bybel sê dat jy dit nie moet doen 
nie. En as jy skuldig is aan die dra van immorele klere, dat die God van die hemel Sy genade in jou hart 
sal stort, dat jy dit nooit weer sal doen nie, dat jy nooit weer skuldig sal wees aan so 'n ding nie. Mag 
die Heilige Gees dit net vir julle oopmaak en vir julle wys. Mag julle sonder die doping van die Heilige Gees 
...

Mag julle mans wat julle vroue het, en hulle die baas van die huis laat wees en jou rondlei, mag die 
God van die hemel jou genade gee om jou voet neer te sit en daardie vrou weer terug te bring na haar 
volle verstand, ja, en besef dat dit jou plek in Christus is. Nie 'n baas nie, nou, maar jy is die hoof van 
die huis. Onthou, sy is nie eens in die oorspronklike skepping nie. Sy is net 'n neweproduk van jou, gegee 
deur God aan jou, om vir jou te sorg, om jou klere skoon te hou en jou maaltye voor te berei, en dies 
meer. Sy is nie jou diktator nie.
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Julle Amerikaanse vroue hardloop rond met 'n kol verf op jou gesig, en jou neus in die lug (as dit sou 
reën, sou dit jou verdrink), en dan dink jy is 'n soort van 'n diktator. Jy is 'n sissie, maar nie 'n ware seun 
van God nie. Reg.

Mag God vir julle mans genade gee, as seuns van God, om sulke nonsens te stop soos dit. Dis reg. 
Mag Hy julle genade gee om daardie sigarette weg te gooi, op te hou om na daardie vuil grappies te 
luister, al daardie nonsens. Kom ons wees seuns van God, dat ons 'n lewe kan loop wat die Evangelie 
waardig is.
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En iemand gaan in die straat af, sê, “As daar ooit 'n Christen was, daar gaan een. Daar gaan een 
deur wie God Homself net regdeur wys, en daardie man is 'n ware Christen as daar ooit 'n Christen was. 
Jy mag dalk dink sy lyk oud-modies. Sy is 'n ware dame.” Daar is dit.

Wees 'n betroubare Christen, want ons is vreemdelinge hier. Dit is nie ons Huis nie.  Ons  huis  is  Bo.
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Ons is seuns en dogters van 'n Koning van die Koning. Laat ons lewens 'n—'n betroubare lewe wees. Laat 
ons 'n lewe leef wat daardie ding sal eer wat ons voorgee om te wees, 'n Christen. En as jy nie daardie 
soort lewe kan leef nie, hou dan op om 'n Christen genoem te word, want jy bring net oneer op die Saak.

Dankie, mense, wat op hierdie warm nag hier gesit het. Ek vertrou dat daar nie een van julle verlore 
sal wees op daardie Dag nie. Ek—ek—ek vertrou dat julle en ek, saam, genade voor God sal vind, dat ek  
altyd sal kan staan vir dit wat die Waarheid is, nooit om julle seer te maak nie, maar om nooit 'n hou van 
julle te trek nie. Sien? As ek sou, sou ek nie die regte soort van 'n Pappa wees as ek my kind net 
enigiets laat doen nie. Ek sal hulle reghelp. Enige liefde sal dit doen. Liefde is korrektief. Ek onthou 
daardie nota wat jy vir my geskryf het daardie dag, Pat. Ek het dit nog steeds. En liefde is korrektief. Die 
Bybel het so gesê. En as dit nie korrek is nie, is dit die rede waarom God ons teregwys. Hy het ons lief.
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Mag ons 'n lewe leef, van nou af, wat waardig is, met soetheid en sagmoedigheid. Moenie geen 
aandag gee nie, sê, “Wel, seën God, ek weet sy het dit. Sy het in tale gepraat. Sy het in die Gees 
gedans.” Dis alles reg. Maar as sy nie die vrug van die Gees het nie, is die Gees nie daar nie. Sy boots 
net een of ander soort emosie na, of iets, want die Heilige Gees kan slegs die lewe van die vrug van die 
Gees leef. Dit is die enigste manier wat Hy kan doen.

God seën julle. Laat ons ons hoofde buig, net 'n oomblik.135

Laat die ... God, wat Sy Lig uitgestort het in hierdie laaste dag, wat hier voor my lê, van Sy Bybel; 
en die foto van hierdie Engele, hierdie mistieke Lig in die vorm van 'n piramide, dat selfs die 
wetenskaplikes nie weet hoe Dit hier gekom het nie. Hulle kan dit nie verduidelik nie. Maar, Vader, ons is 
dankbaar. Jy het vir ons gesê, maande voor dit gebeur het, en ons is dankbaar teenoor U.

Laat die mense wat by U Naam genoem word, van sonde afwyk, vanaand, Here, ongeloof. Mag, as 
... Ek moes so kras praat teen ons susters, nie omdat ek hulle nie liefhet nie, Here, maar ek wil nie sien 
hoe die duiwel hulle opwen totdat hulle dood neerval nie, een van hierdie dae, en dan probeer om U te 
ontmoet in daardie soort toestand, nadat hy die Waarheid van God gehoor het, soos hierdie. Mag hulle 
voel dat hulle dit aan hulself verskuldig is om die Skrif te gaan bestudeer en kyk of dit reg is. Staan op 
hulle knieë dan, opreg en sê, “God, is dit die Waarheid?” Dan sal dit al wees wat nodig sal wees, Here, as 
hulle opreg daaroor sal wees, want U Woord is Waarheid.

Die mense het bly sit. Baie van hulle het dalk dinge gehad wat hulle seergemaak het. Maar die Gees 
van God het met hulle gespreek, en hulle het stil gesit en luister. Die uur word laat. Die uur is laat in die 
aand, en dit is ook laat in die tyd waarin ons leef. Die son gaan onder. Die wêreld is besig om af te koel. 
God, duisternis sal binnekort ingetree, en dan die koms van die Here, om Sy Kerk weg te raap. Hoe dank 
ons U vir dit, Here!
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Ons bid nou dat U elke mens met U Goddelike Teenwoordigheid sal seën. Elkeen wat hierdie band 
hoor, Here, regoor die wêreld, mag hulle wegkom van daardie ou dogmas en dinge, en kom en die 
lewende God dien, kom en daarin belê, doen soos die koningin van die suide gedoen het. Sy het gekom, 
het haar drie maande geneem om te kom waar 'n man Jesus Christus verteenwoordig het, of die God van 
die Hemel; Salomo. Jesus het gesê, “Sy kom van die uithoeke van die wêreld, om die wysheid van 
Salomo te hoor, en kyk, 'n groter as Salomo is hier.” En ons weet “Die groter as Salomo” is hier, die groot 
Heilige Gees self is hier, wat deur die mense werk. Hoe dank ons U vir dit, Vader. Ek bid die seëning nou.

Seën ons dierbare pastoor, Broer Neville. Here, as ek—as ek na hom kyk en dink aan sy arbeid van 
liefde, spring my hart net. Ek is lief vir hom. Om hom te sien soos hy kyk na sy vrou en sy klein 
kindertjies, ek—ek bid, God, dat U hom sal versterk. Gee hom moed. Seën hom vir baie, baie meer jare 
van diens, hierdie groot oesland waarin ons is.
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Seën al hierdie predikerbroers wat hier sit vanaand. Baie van hulle is besoekers van ander plekke. Ek 
bid dat U daar by hulle sal wees, Junie en Broer Ruddell, en daardie kosbare manne wat susterkerke is vir 
hierdie kerk hier, staan en hou die Evangelielig in die verskillende dele van die stede rondom, vir hierdie 
selfde Lig, wat daarvoor stry. Dankie vir daardie manne, Here. Bemoedig hulle. En gee hulle genade om 
die groot beproewings en dinge wat oor die aarde kom om alle Christene te toets, te deurstaan.

Genees die siekes en die verdruktes, Here. Wees nou saam met ons deur hierdie komende week. Gee 
ons moed. Mag die klein, gebroke Sondagskoollesse van die dag nooit hulle hart verlaat nie. Mag hulle 
mediteer, dag en nag. Gee hierdie seëninge, Vader. In die Naam van Jesus Christus vra ek dit. Amen.

Het julle Hom lief? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Glo julle dit? [“Amen.”] Kom ons sing weer ons 
goeie liedjie, “Ek is lief vir Hom, ek is lief vir Hom,” soos ons saamsing. Waar is Suster Ungren? Is sy hier, 
een van hulle, of die suster wat die klavier gespeel het, een van die dames hier? Ek sien dit nie. Ja, hier 
is sy, die dame hier. Dis reg.

138

Ek wou vanaand, met alle respek, maar ek het nie vir Broer Ungren sien. Ek wou hê dat hy vir my 
sing, vanaand, Hoe Groot is U! Ek dink  die  broer  het  huistoe  gegaan.  Sien?  Ek  het  die  lied  vanoggend
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gehoor, en ek het dit beslis waardeer. O my goeiste! Dit het net deur my hart weerklink. En ek—ek—ek  
wou hom hoor sing Hoe Groot Is U!

Laat ons nou sing Ek Het Hom Lief, almal saam. Maak nou net jou oë toe. En laat ons nou na Hom 
kyk, sê, “Here, as daar enige van hierdie vleeslikheid in my is, neem dit uit, op hierdie oomblik. Haal dit 
uit.” En julle, buite, wat hierdie band hoor, wanneer jy hierdie lied hoor, sing saam met ons, dan, reg in 
jou stoel waar jy sit.

139

As dit so is dat, as jy deur die Woord veroordeel word, as jy nie dink Dit is die Woord nie, deursoek 
die Skrifte, kyk of dit reg is. Dit betaam julle. Dit beteken Lewe of dood.

En dan terwyl ons hierdie lied sing, as daar vleeslikheid in jou lewe is, sal jy nie jou hand opsteek in 
jou stoel nie. Laat jou kinders en vrou hulle hande opsteek, jou geliefdes rondom jou. Sing Ek Het Hom 
Lief en gee jou lewe aan Hom. Sê, “Reinig my, Here, van alle ongeregtigheid.”

Terwyl ons nou sing, kom ons staan.
Ek is lief vir Hom, ek ...

Here Jesus, ek bid dat U die mense sal genees, hierdie wat gaan hierdie sakdoeke gaan dra. Ek seën 
hulle, in Jesus Christus se Naam. Amen.

En my heil gekoop
Op Golgota se boom.

Nou, in hierdie groot seëning! Hou net aan om dit te speel, suster. Sluit net jou oë en dink, 'n oomblik 
nou. Laat ons bid, in ons harte, “Here Jesus, deursoek my. Het ek U regtig lief? U het gesê, 'As julle my 
liefhet, sal julle My woorde hou. As julle my liefhet, sal julle My Woord bewaar.'” En dan in jou hart, sê, 
“Here, laat my U Woord hou. Laat my Dit in my hart wegsteek om nooit teen U te sondig nie, enigiets 
wat U gesê het, nie te glo nie.”
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Nou terwyl ons sing Ek Is Lief Vir Hom, laat ons hande skud met iemand naby ons. Reik net oor, sê, 
“God seën jou, broer of suster.” Regtig stil nou.

“Ek ... ” God seën jou, broer. “Ek ... ” God seën jou, my suster. God seën jou, suster. God seën jou. 
God seën jou, suster. “En het ... ” God seën jou, my suster. God seën jou. God seën jou. God seën jou. 
“... -ta se boom.”

Laat ons nou ons hande na Hom opsteek.
Ek—ek het Hom lief
Omdat ...

Het jy iets anders wat jy wil doen? Wil julle laat gaan.
... my
En my heil gekoop
Op Golgota se boom.

Het julle Hom lief? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Is Hy nie wonderlik nie? [“Amen.”] Ek bid vir 
elkeen van julle, kinders. Watter goed sou dit my doen om hier te staan en hierdie dinge te sê as ek nie 
in my hart gedink het dit gaan julle help nie? Wanneer, ek is moeg en afgemat. Ek kan skaars hier staan. 
My voete is seer. En my skoene, ek het in hulle gestaan totdat dit binne-in gesweet was en alles, totdat 
my voete gedaan was. En ek is so moeg! Ek is nie meer 'n kind nie. En ek het drie- of vieruur lange preke 
gepreek, en vir die siekes gebid, en dag en nag aangegaan. Waarom sou ek hier staan, dit doen?
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Julle weet, al hierdie dertig jaar, as dit was vir gewildheid, ek het dit vermy. Julle weet ek neem nie 
geld nie. Julle weet dit. Ek het nie. Het ek julle enigiets in die Naam van die Here vertel wat nie gebeur 
het nie? Julle weet dit is reg.

Ek is lief vir julle. Dit is die liefde van God wat in my hart is vir elkeen van julle. Ek wens ek kon ... Ek 
wens ek kon voor God staan en sê, “God, laat—laat—my hulle help. Laat—laat my dit doen.” Ek kan dit 
nie doen nie. Elke persoon moet vir hulleself staan. Sien?

Ek—ek—ek glo ons almal gaan nou op, een van hierdie dae. En as dit gebeur dat ons aan die slaap  
raak voor daardie tyd, as ek van julle weggeneem word, onthou, ek sal julle Daar ontmoet. Ek weet Dit 
is daar. Die visioene waarvan ek julle alles vertel het, wat perfek is, het gebeur net soos Hy gesê het. 
Niemand deur al hierdie jare kan ooit hier sê dat ek ooit vir julle iets gesê het wat sou gebeur, en dit het 
nie gebeur nie. Die wêreld oor, weet dit. Julle het dit nooit op die platform gesien waar ek nie vir almal 
presies die Waarheid vertel het nie. Sien? Dit was altyd reg. Daardie selfde God het my verby die gordyn 
van die tyd laat kyk. Ek het gesien hoe daardie vroue en mans hulle arms om my gooi en my omhels, het 
gesê, “O, broer Branham.”
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Ek—ek kan net nie sit nie. So, as ek moeg is, gaan ek in elk geval. My rug is seer. En ek, elke dag ...
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Ek is—ek is—ek is vier-en-vyftig jaar oud. Jy weet, jy kry 'n ekstra pyn elke dag.

My gebed is, “God, hou my bymekaar. Hou my bymekaar om die Woord te verkondig, staan op 
daardie Waarheid, totdat ek my seun, Josef, oud genoeg en gevul met die Heilige Gees, sien; Ek kan 
hierdie ou verslete Bybel neem, dit in sy hand lê, sê, 'Seun, dra dit tot aan die einde van jou lewe. 
Moenie 'n kompromie op dit maak nie.'”

Ek het gedink dat Billy die Evangelie sou verkondig. God het hom nooit geroep nie.143

Maar ek glo, Josef, selfs die klein gemene seun wat hy is, glo ek God het hom geroep. Dit is die rede 
waarom kinders nie met hom kan klaarkom nie, hy is 'n leier. En ek—ek—ek weet dat God hom geroep  
het. Ek wil hom oplei in die weg van die Woord, die weg van die Woord van die Here, dat hy nie daardie 
Woord sal versaak nie. Ek wil dit doen, myself, as God wil. En wanneer ek oud en afgeleef is en hom daar 
kan sien staan op die preekstoel, gesê, “Hierdie selfde Evangelie waarvoor my Pappa gestaan het. Hy sit 
daar, oud en gebroke, vanaand. Maar ek wil sy plek inneem en sy skoene vol staan, daar staan.”

Dan sal ek opkyk en sê, “Here, laat U dienskneg in vrede gaan.” Dit is wat ek wil sien, so graag. 
Totdat daardie tyd kom ...

Dan wat as ek in 'n ander geslag sou opstaan? Ek kan nie. Ek moet met hierdie geslag kom. Ek moet 
by julle staan. Julle is die mense waarvoor ek moet staan en rekenskap gee voor God, van die Evangelie 
wat ek verkondig het. Dink julle ek sal hier staan en probeer om julle om te draai uit Iets wat ek gedink 
het reg was? Ek sal julle aanmoedig om dit te gaan doen. Maar ek weet dat, wanneer dit verkeerd is, ek 
jou daaruit wil haal, tot in dit wat reg is. Waarlik, uit my hart, God is my Getuie, ek is lief vir julle, elkeen, 
met ware, Goddelike Christelike liefde. God seën julle. Bid vir my.
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Ek weet nie wat my toekoms inhou nie, maar ek weet Wie my toekoms hou, so ek rus daarin.

Ek gee die, hierdie preekstoel oor aan 'n man in wie ek die hoogste vertroue het as 'n dienskneg van 
Jesus Christus, ons pastoor, Broer Neville.


