
Die Derde Eksodus
Jeffersonville, Indiana, USA
30 Junie 1963 (Oggend)

Alle dinge is moontlik, glo net.1

Laat ons ons hoofde nou buig vir 'n woord van gebed. Met ons hoofde gebuig, ek wonder of daar 
enige spesiale versoeke is wat bekend wil wees voor God. Steek net die hand op en, net onder jou hand, 
hou net jou versoek.

Hemelse Vader, ons is dankbaar vir hierdie, nog 'n tyd om saam te vergader hierdie kant van die 
Ewigheid. En ons kyk vanoggend na die hernuwing van krag om van U af te kom, om ons moed te gee vir 
die reis wat voorlê. Ons het bymekaargekom soos die Hebreeuse kinders in die vroeë oggende om manna 
te kry wat vir hulle gedurende die nag voorsien is, om hulle deur die komende dag te onderhou. Ons 
vergader vir die geestelike manna vanoggend om vir ons krag te gee vir die reis.
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Onder elkeen van daardie hande wat opgegaan het, weet U alles wat hulle nodig het, Here. En ek 
bid my gebed saam met hulle s'n voor U, dat U in elke behoefte sal voorsien wat hulle nodig het. Genees 
die siekes en die verdruktes, Here. Ons weet U is God en kan alles doen, en het belowe om dit te doen 
as ons net kan doen soos die lied ons beveel, Glo Net, en as ons die heerlike woorde hoor, Wandel En 
Praat Met Die Koning.
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Nou, Vader God, seën U Woord soos dit hierdie oggend uitgaan en mag Dit Sy rusplek in ons harte 
vind, sodat dit die dinge wat ons vra, sal voortbring, Vader. In die Naam van die Here Jesus vra ons dit. 
Amen.

Julle mag sit. Dankie, suster.

Ek glo dit is gesê, “Ek was bly toe hulle vir my gesê het, 'Laat ons na die huis van die Here gaan.'”

Toe ek Hot Springs gister verlaat het, het Broer Moore gesê, “Broer Branham,” het gesê, “jy, sal jy 
nie afry na Texas en saam met my by die konvensie daar onder wees nie” gesê, “rus vir 'n paar dae?”
4

Ek het gesê, “Ek het twee dienste môre.”

Hy het gesê, “Twee dienste?”

Ek het gesê, “Ja.”

Gesê, “Hard soos jy hier preek,” gesê, “'n man behoort 'n week te rus na elkeen van hulle.” Het gesê, 
“Neem nou 'n pastoor, hy gee sy Sondagoggendboodskap en dies meer,” gesê, “dan rus hy die res van 
die week. En dan, en miskien sal dit dertig minute wees, of soiets.” En gesê, “Jy het ongeveer twee of 
drie ure hier gepreek, op 'n tyd,” gesê, “dan, dag na dag, en soms twee keer per dag, en hou dan 'n 
gebedslyn, al daardie onderskeiding.” Het gesê, “Nou sê jy jy gaan huistoe, het twee dienste op 
Sondag?”

Ek sê toe, “Ja, meneer.”

Het gesê, “Hoe doen jy dit?”

Ek het gesê, “My hulp kom van die Here.” Sien?

Die uur is laat, soos een, iemand gesê het 'n rukkie gelede, in gebed, toe ek net ingeloop het. Die 
uur is laat en die behoefte is groot, en ons is hier om te probeer om ons deel in te sit, om hierdie groot 
uur waarin ons is, te help.

Nou, as die Here so wil, wil ek vanaand praat oor die onderwerp, “Is jou lewe betroubaar vir die 
Evangelie?” Dis, ek wil dit op band sit.
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En nou, ek weet nie of hulle dit vanoggend op band gaan sit of nie. Ek sien 'n paar daar in die kamer. 
Daar is—daar is sommige van die manne daar; ek veronderstel hulle is. Ek het ... Ek het gedink Broer 
Neville sal dit doen. Ek het verlede Sondag vir hom gevra net om sy ... voort te gaan met sy boodskap; 
en gaan dan voort, laat my net iets sê agterna. Maar as hulle die Sondagskoolles op band wil opneem, 
sal dit goed wees.

En dan, as die Here so wil volgende Sondag, dit is as die Here toelaat en ons is hier, wil ek praat oor 
die onderwerp waaroor ek vir 'n lang tyd wou gepraat het, en het belowe dat ek die boodskappe sal 
bring soos daardie van die tabernakel, eerste, daardie opgeneemde boodskappe. Ek wil hierdie geslag 
aankla omdat hulle Jesus Christus gekruisig het; volgende Sondagoggend, as die Here so wil.
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En nou, vanaand, teen sewe uur, of sewe-dertig, is die—is die Boodskap oor “Is jou lewe 
betroubaar?”
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Nou, soms as ek oor hierdie Boodskappe praat soos dit, sê ek dinge wat redelik hard sny. En ek 
bedoel dit nie juis vir hierdie kerk hier nie, of soiets. Onthou, wanneer ek praat, gaan dit rondom die 
wêreld. Sien? En ons het 'n band opset regoor die wêreld, en hulle neem hierdie boodskappe terug in die 
oerwoude en oral. En die Heilige Gees lei my soms om iets te sê wat dalk die einste ding is wat Hy vir 
iemand in Australië wil hê, iewers of soiets. So, miskien, sommige toestande, sou jy sê, “Wel, nou, 
daardie toestand bestaan nie hier nie. Hoekom sê hy dit?” Miskien is dit vir iewers anders, jy sien. So, ja, 
ek is seker julle mense verstaan dat hierdie Boodskappe nie aan iemand spesifiek gerig is nie. Dit is net 
gerig aan die Kerk in geheel, oral, en wat ook al die Here ons sou lei om te sê en te doen.
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Het 'n heerlike tyd in Hot Springs gehad en by 'n outydse Pinkster vergadering. Ek is seker dat baie 
van julle tevrede is dit is Pinkstermense daar onder, omdat julle—julle wat afgegaan het. Wel, ek ken net 
nie die groep nie. Ek is net veronderstel om vir 'n week af te gaan, en ek gee twee of drie dae. Maar ek 
wil een ding sê. In daardie vergadering het hulle beslis geloof gehad, om te glo. As enige van julle daar 
was ...
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Wat ek weet, hierdie dame hier, sit op die hoek, ek weet nie wie sy is nie. Of, net hier, ek weet sy 
was daar. En ek weet 'n paar Broers was daar, Broer Jackson-hulle, Broer Palmer.

Dit is wat mense kry wanneer hulle geloof het. Sien? Het julle opgelet na die genesingslyn? Daar was 
nie een wat ingekom of uitgegaan het wat God nie genees het nie. Sien? Sien? En so, wanneer jy geloof 
het ...
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En 'n ander ding, daar mag dalk 'n paar van julle wees wat nie daardie emosie mag verstaan nie, 
dans, skree. Wel, hulle het net ... Hulle kyk nie na 'n sekere persoon nie. Hulle skreeu net voor God. 
Sien? Dis alles reg.

Maar, ek wil sê, dit is een van die—een van die skoonste voorkoms in vroue wat ek ooit gesien het, 
daardie lang hare, en—en mense van daar in die oerwoud, daar in die bosse. Maar ek glo nie ek het 
iemand daar gesien wat soort van moderne lyk, jy weet wat ek bedoel, met al die soort van grimering en 
dinge aan nie. Dit wys. Ek mag dalk nie met hulle saamstem in alles wat hulle onderrig nie, maar ek kan 
sekerlik daar saamstem. Dit het soos Christene gelyk vir my.

So, die Here het my gelei om te praat oor 'n onderwerp, gister, of eergister, die middag: Net Nog 
Eenkeer, Here. En by die kerk het sommige van hulle daar nie geweet nie, ek het dit doelbewus gedoen, 
omdat die Here my gelei het om dit te doen. Daardie klein groepie het in iets ingedryf, en die Here het 
daarvoor gehelp om—om dit te doen. So, dit was net wonderlik. Ek het beslis ...
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Jy weet, dinge gaan aan, as jy nie 'n geestelike oog het nie, kry jy dit nie. Sien? Jy moet uitsien na 
daardie dinge.

Ek kom in. En hierdie Broer Ungren, dit is omtrent die tweede keer dat ek ooit die man gehoor sing 
het. Net toe ek in die kamer ingeloop het, het hy gesing Ek Stap En Ek Praat Met Die Koning. Ek het 
gedink, “Is dit nie mooi nie!” Hoe dat die Koning ooit ... Sien? Loop en gesels, dit beteken dit is 'n 
konstante gemeenskap. Nie net in die kerk nie, maar oral, wandel en praat met die koning.
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En daar, kyk op die muur, en daar was 'n kaart vas op 'n klein prentjie daar, soort van 'n toneel wat 
'n man met die naam George Todd vir my geverf het. Ek weet nie waarom die man dit ooit gedoen het 
nie. Miskien, miskien, het hy net nie gedink nie, en hy het dit geverf en dit is 'n prent van 'n berg, daar 
in die bos, en—en die kabbelende spruit. En aan die ander kant van die spruit staan 'n takbokooi en 'n 
jong hert, met hul ore op, kyk oor die spruit. Ek weet nie of Mnr. Todd hier is nie. Ek ken hom nie. Maar, 
ek wil dit sê, die Here het met my gepraat toe ek na daardie prent gekyk het. En miskien het hy nie 
geweet toe hy dit geskilder het nie.
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Onthou my storie oor die takbokke wat die man wou skiet, en sy roep? Wel, sy is daar met haar jong 
hert, so, by die waters van die lewe. Sien? Inspirasie, hoe die ma takbok en haar kind daar was! En ek 
het gedink, “Ja. En aan die ander kant, waar daar, by die immergroen bome, het ek ook 'n—'n ma en 'n 
kind daar, wat daar wag.”

Dankie, Broer, Broer George Todd, as die man hier is vanoggend.

Nou, ek sou die Sondagskoolles wil hê. Ek is gewoonlik soort van lank met dit.13

Daar is iets wat aanhou beweeg op my hart, ek weet nie, sedert gister. Nou is ons ... as die Here ... 
is 'n—is 'n onderwerp. Ek word oud, en ek—ek weet nie hoeveel langer ek hier moet wees nie. Maar daar 
is 'n groot vraag in die kerk wat mense laat verskil, en verskillende idees.

Net soos die eet van “die appel.” En ek het gepreek oor die Boodskap, en ek glo vas dat ek dit kan 
bewys deur die Skrif, dat dit nie appels was nie. Sien? Baie verwarring veroorsaak.

So, miskien, voordat ons vertrek ... Ons moet nou teruggaan binne ongeveer dertig dae, julle weet,14
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terug na Arizona. En so as, voordat ek vertrek, die Here wil, wil ek graag die Skrif neem. En moenie dit 
op band sit nie. As hulle dit doen, moenie die band verkoop nie. Moenie dit laat uitgaan nie. Ek wil die 
werklike Waarheid oor die huwelik en egskeiding verduidelik. Dit is 'n vraag. En dit is die laaste ure, dat, 
“Wanneer al die verborgenhede van God volbring moet word.” En gister toe ek oor die berge kom, 
ongeveer daglig, het dit gelyk asof die Heilige Gees vir my gesê het, “Sit dit op band en bêre dit,” Ek 
weet nie waarom nie, maar, “die werklike waarheid van die huwelik en egskeiding.”

Sommige van hulle sê, “Mense kan trou as hulle kan sweer hulle was in egbreuk.” En ander sê, “Wel, 
as hulle mekaar mishandel en—en hulle kan nie saam woon nie; dit is beter om te lewe, aarde, in vrede, 
as om in die hel op aarde te lewe.” En al die verskillende vrae! En sommige trou net op enige ou manier. 
En sommiges wil heilige water op hulle sprinkel en hulle terugbring en sê, “Hulle was nooit getroud nie.” 
En hulle geseën en hulle weer aan die kerk oorgegee. Daar is allerhande verwarring. Maar, as daar soveel 
verwarring is, is daar êrens 'n Waarheid.

Ek glo, en sê dit met eerbied, ek glo die Here het dit aan my geopenbaar, en ek ... die Waarheid. En 
as dit onder die kerke sou kom, sal dit die ding aan stukke skeur. Wat, miskien behoort dit te wees. Maar 
dis ... Ek wil liewer net dat die herders, net die herders van die kerke die band kry. En laat hulle dit 
speel, en dan kan hulle van daar af lei. Maar ek wil dit graag op band sit om die ware Waarheid daarvan 
te wys. Ek glo dit is die uur wanneer hierdie “verborgenhede klaar moet wees,” voltooi. Hulle is 
aangespreek, soos ons gesê het, deur die eeue, deur die bandopnames, toe ons daardie Sewe Seëls, en 
Sewe Kerkeeue gebring het.

En ons staar nou 'n tyd in die gesig vir die Sewe Basuine, en dan die Skale. En miskien kan ons 'n 
twee-weke vergadering hou en albei van hulle saamsit. Ek sou dit graag op band wil laat opneem.
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En dan, behalwe dit, probeer ek nou om dit geproeflees te kry en boeke uit dit te maak, van 
Kerkeeue; sewe boeke van die kerkeeu, sewe bande, en doen dit so. Ons kan dit gedoen kry net so 
goedkoop soos ons moontlik kan, sodat almal dit kan kry. Dan, as die Here talm en ek beweeg aan, sal 
julle sien dat die dinge wat ek gesê het in die Naam van die Here, gaan gebeur net soos dit gesê is. Het 
nog nooit misluk nie, maar van dit moet later gebeur.

En ek—ek vertrou dat die Here ons dit dadelik sal laat doen. Ons sal die mense in kennis stel, 'n tyd, 
want daar is baie wat daarvan hou om te kom en die dinge te hoor. En ek—en ek waardeer dit.
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As niemand dit geglo of daarna geluister het nie, wat sou dit my baat om hier te staan en enigiets 
daaromtrent te sê? Sien? Dit sal wees soos om brood op die water te werp. Dit sal wees soos ... As 
niemand dit sou glo nie, sou dit wees soos om pêrels voor varke te gooi. Maar daar is duisende kere 
duisende wat Dit glo. Sien? En hulle hou vas aan elke Woord. En ons wil graag soveel inkry as moontlik 
wanneer ons—wanneer ons gereed maak om hierdie dienste te hê, en vir die heerlikheid van die Here. En 
ons vertrou dat God dit vir ons sal gee.
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En ek wil dit nie hê totdat ek Goddelik geïnspireer is om dit te doen nie. God het 'n tyd vir alles. 
Sien? Julle moet dit nie vooruitgaan nie. As jy jou koring sny voordat ... Hulle sit die stroper daarin 
voordat dit ryp is, verloor jy die groter deel van jou koring. Sien? So, wanneer die sekel gereed is om 
ingestoot te word, sal God dit insteek, dan sal ons gaan om te maai. Maar ek het net ...

Wanneer ek so gedruk voel. Ek het gedink ek sou na 'n rukkie uit dit geskud het. Die hele dag gister 
kon ek dit nie uit my gedagtes kry nie, die hele nag laasnag. Was in die bed rondom twaalfuur. Het 
ongeveer drie ure se slaap gehad die aand vantevore. En laasnag kon ek nie slaap nie. Tog het iets 
gesê, “Sit dit op band, Huwelik en Egskeiding.” Sien? So ek—ek ... As die Here gewillig is, as dit op my 
hart bly en die Here my meer daaroor wys, wel, dan sal ek ... mag ek—ek dit op band sit. Sien?
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Maar, onthou, slegs vir predikers. Jy kom maar en luister. Maar die band self, laat ... Sien, omdat dit 
uitkom in die gemeentes en sommige is op hierdie manier, en party op daardie manier, en kom tot hulle 
eie gevolgtrekking. En ek wil hê dat leraarbroers dit in hulle eie studie moet hê en laat hulle dan van daar 
af gaan, want hulle is diegene wat verantwoordelik is. Hulle is die een. Soos om te gaan en dit vir die 
regter te speel, sommige van hierdie landhere. Ja.

Sien wat die Here gesê het oor hierdie, Huwelik en Egskeiding. Dit is meer heilig as wat mense dink 
dit is. En dit sal reg inskakel met Die Slang Se Saad. Net dieselfde ding, beweeg net reg aan, dit is 
daardie verborgenhede. Onthou, “In die dae van die sewende engel moet al die verborgenhede van God 
klaar wees,” daardie onbekende dinge wat die Here sou oplos. Nou, tot dusver ...
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Onthou nou, sewe-dertig is wanneer julle julle vergadering begin. [Broer Neville sê, “Ja.” — Red.] 
Nou, Broer Neville, as jy 'n boodskap vir vanaand het, preek dit. Sien? [“Nee, meneer.”] Sal my nie 'n uur 
of 45 minute neem nie, en ek sal die res daarvan op band sit.
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Ek hou daarvan om na Broer Neville te luister. Ek is lief vir hom. Hy is my broer. En ek—ek dink hy is 
'n  wonderlike  spreker,  wonderlike  prediker.  En  ek  ...  Een  ding  van  Broer  Neville  waarvan  ek  hou,  is
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wanneer hy iets sê, leef hy dit waarvan hy praat. Nou, dit is—dit is die belangrikste ding.

Jy weet, jy kan 'n preek beter leef vir iemand as wat jy een vir hom kan preek. “Want julle is 
geskrewe briewe, gelees deur alle mense.” Nou, laat ons, voor ons ...

Ons kan die bladsye terugtrek, maar God moet hierdie Sondagskoolles oopmaak, so laat ons Hom net 
vra om dit te doen.
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Hemelse Vader, ons—ons kyk deur geloof na die toekoms. Ek kyk nou deur geloof na 'n komende iets, 
Here, op die aarde, wat U mense gaan laat saamtrek. Wanneer ons die denominasionele kerke sien so 
vasval en so anders word, is dit regtig besig om die mense uit te stoot; net soos dit in Egipte was, het 
'n Farao opgestaan, wat Josef nie geken het nie.

Soos dit in Duitsland was, en—en op tot in Rusland, en Italië, die mense het Josefs grootgemaak, 
Hitler en Stalin, Mussolini, wat die Jood gehaat het. Hulle moes teruggaan na hulle tuisland. God, U het 
maniere om dinge te doen wat ons nie verstaan nie. En U het druk op hulle geplaas. Geen tiuste in 
Duitsland nie; alles is van hulle af weggeneem. Ook in Italië, Rusland, geen plek om heen te gaan nie. En 
hulle is teruggestuur na hulle tuisland, net om die Woord te vervul.

O, die liefdevolle hand van God! Hoe, soms lyk dit wreed, die manier waarop mense ly, maar dit, 
steeds, dit is die tere hand van Jehova, wat Sy kindertjies lei. Ons dank U, Here.

Nou bid ek, God, soos ek die dag sien wat die denominasie die gelowiges verdruk, hulle verban en sê, 
“Hulle naam moet op hulle boek wees, of hulle is verlore. Moenie iets met die ander groep te doen hê 
nie.” Dit is net die tere hand van Jehova wat hulle na die Boom van die Lewe toe lei. Ek bid, God, dat 
elkeen. Ek weet hulle sal. Want dit is U Woord, en dit kan nie faal nie. En mag ons gelei word na die 
Boom van die Lewe, sodat ons 'n besitter van die Ewige Lewe kan wees, die hand van God sien, en deur 
die oë van die geloof verby die skadu's kyk waarin ons vandag leef, die beloofde land sien wat vorentoe 
lê.
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Seën U Woord vanoggend, Here, hierdie paar Skrifte en notas wat ek hier neergeskryf het. Mag die 
Heilige Gees nou kom terwyl ek myself toewy, die besnydenis van tong en gedagtes, verstand. En die 
kerk gee hulle ore van begrip, hulle harte en almal van ons saam, dat U met ons deur U Woord sal 
spreek, want U Woord is die Waarheid. In die Naam van die Woord, Jesus Christus, vra ons dit. Amen.

Nou, blaai nou in julle Bybels na die boek van Eksodus. En nou wil ek 'n gedeelte van die Skrif lees uit 
Eksodus, die 3de hoofstuk, van 1 tot 12. Luister net aandagtig terwyl ons lees. Eksodus, die 3de 
hoofstuk, 1 tot 12.
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En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jetro, die priester van Mídian. En 
toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb.

Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe 
hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie!

En Moses sê: Laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die 
doringbos nie verbrand nie.

Toe die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, ...

Wil klem op dit lê!

Toe die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en 
sê: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek.

En Hy sê: Moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar 
jy op staan, is heilige grond.

Verder sê Hy: Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die 
God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te 
sien.

En die HERE sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is; en Ek het 
hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte.

Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te 
laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en 
heuning, na die woonplek van die Kanaäniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en 
Hewiete en Jebusiete.

En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by My gekom. Ook het
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Ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk.

Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; ...

Het julle gesien? “Ek het neergedaal.” Maar, “Ek stuur jou.” God, in die vorm van 'n mens. “Gaan.” 
Laat my weer die 10de vers lees.
24

Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk, die kinders van Israel, 
uit Egipte uit.

Maar Moses het tot God gespreek: Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die 
kinders van Israel uit Egipte sou lei?

En Hy antwoord: Ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees dat Ek jou gestuur 
het: As jy uitkom ...

Ekskuus tog.

... As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien.

Nie voorheen opgemerk nie, maar voel baie diep geïnspireer deur die Gees vanoggend, het ek dit pas 
gesnap. God, wat Sy dienaar terugstuur waarvandaan hy weggevlug het, Hy gee hom die teken van 'n 
berg. Het dit nooit opgemerk tot nou toe nie. “Dit sal vir jou 'n Ewige teken wees.” Sien?

Nou gaan ons praat, vanoggend, oor die onderwerp van die tweede uittog van God se volk, of die 
uitroep van God se volk. Eksodus beteken “uitgebring; uitgeroep; weggeneem van.” En ek wil dit gebruik 
as 'n onderwerp, van die tweede uittog van God se volk. [Broer Branham titel dit, Die Derde Eksodus, in 
die aanddiens — Red.]
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Nou, hulle het baie eksodusse gehad, natuurlik, maar ek praat oor die tyd toe God 'n eksodus 
uitgeroep het, 'n skeiding van waar hulle was op daardie oomblik. Hier maak God gereed om Sy Goddelike 
beloofde Woord wat Hy aan Abraham en Isak en Jakob gegee het, te vervul. Jare, honderde jare het 
verbygegaan, maar tog vergeet God nooit Sy belofte nie. In die seisoen, die bepaalde tyd, kom God 
altyd Sy belofte na.
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Daarom kan jy verseker wees dat wat God in hierdie Bybel belowe het, Hy dit gaan doen. Dis nie 
nodig om te probeer om enigiets anders te dink en te sê, “Wel, die profeet was miskien verkeerd” nie, of 
“dit kan nie in hierdie dag gebeur nie.” Het amper onmoontlik gelyk, meer onmoontlik as wat dit nou is. 
Maar God het dit gedoen, in elk geval, omdat Hy belowe het dat Hy dit sou doen.

En kyk hoe eenvoudig Hy dit doen. “Ek het neergedaal. Ek het die uitroep gehoor. Ek onthou My 
belofte. En Ek het neergedaal om dit te doen en Ek stuur jou. Doen jy dit. Ek gaan met jou wees. 
Sekerlik, Ek sal met jou wees. My on-, onfeilbare Teenwoordigheid sal saam met jou wees waar jy ook al 
gaan. Moenie bang wees nie.” Sien? “Ek daal neer om te verlos.” Ek is seker die geestelike denke snap 
dit. Sien? Sien? “Ek—ek gaan—ek gaan jou stuur om My volk na 'n uittog te bring. Roep hulle uit en Ek 
sal met jou wees.”

Nou, hoe—hoe ons kan rus, hoe geloof daar 'n houvas kan kry. Sien? God gaan dit doen. Hy het dit 
belowe. Dit maak nie saak wat die omstandighede is of wat iemand anders sê nie, God gaan dit doen, in 
elk geval, omdat Hy belowe het. En Hy doen dit so eenvoudig, dat dit—dit bo-oor die—die begrip van die 
gekultiveerde verstand gaan wat probeer om daaroor te redeneer, “Hoe kan dit wees?”

27

Ek bedoel nou nie om te sê dat 'n man met 'n goeie, sterk verstand, goeie geleerdheid, dat daardie 
man dit nie sal verstaan nie. Dit is alles reg en wonderlik, so lank as wat hy dit nie gebruik om te 
redeneer nie, maar met daardie kultuur wat hy het, om God te glo. Laat dit omgeskakel word na die 
eenvoud van luister na wat God gesê het, en om dit te glo. Sy geleerdheid sal hom dan help.

Let op. Maar wanneer die man probeer om te redeneer, “Dit kan nie gedoen word nie,” dan dryf dit 
hom weg van God af, voortdurend, die hele tyd, wanneer hy probeer om—om te luister na wat, sy eie 
begrip. Sien? As jy nie verstaan nie en die Bybel sê 'n sekere ding, beaam dit net, “Amen.” Laat dit net 
so gaan.

Nou, in plaas daarvan om na hierdie Skrifte te verwys, kan julle dit neerskryf in hierdie 
Sondagskoolles. Maar ek sou, miskien, as julle na dit sou wou kyk. Maar, eerste, ek het so baie hier. Kom 
ons ...

28

Voordat ons kan uitvind wat hierdie eksodus beteken, en ek gaan nou die eksodus tipeer ... eksodus 
toe, met die eksodus nou, en kyk of dit nie presies parallel loop nie. Een van hulle is natuurlik. En 
dieselfde dinge wat Hy in die natuurlike gedoen het, tipeer Hy weer, anti-tipeer dit in geestelike, 'n 
geestelike uittog.



6Die Derde Eksodus

Wonderlik om die Woord van God te sien! Hoe kan enigiemand sê dit is nie geïnspireer nie? Dit was 
ongeveer tweeduisend agthonderd jaar gelede, jy weet. En hoe Hy belowe het en wat Hy gedoen het en 
dit uitgelê het, byvoorbeeld, hoe Hy—Hy—Hy die skadubeeld van iets laat getuig van die—die positiewe. 
Ek gaan daarby uitkom vanaand, tussen die maan en die son, as die Here wil.

29

Maar, eerstens moet ons Genesis hersien om te sien waarom hulle in Egipte was. Waarom sou God se 
volk uit daardie land wees? God het dit immers belowe, reg daar aan die begin, met Abraham, Isak en 
Jakob, in Palestina, God het daardie land vir hulle gegee en gesê, “Dit is dit.” O, dan, waarom sou die 
volk nie in die plek wees wat God aan hulle voorsien het nie?

Dit is die vraag van vandag, ook. God gee vir ons 'n Pinkster. Hy gee ons die boek van Handelinge. 
Hy gee ons die Heilige Gees om ons te lei. Hy gee ons 'n Land. En waarom is ons buite Dit? Waarom is die 
kerk buite Dit? Waarom lewe die groot Christelike kerk vandag nie weer soos in die boek van Handelinge, 
wat dieselfde ding voortbring nie? Daar is 'n rede daarvoor.

Ons weet almal dat ons gebroke is en ons is in 'n verskriklike toestand. En die verskriklikste toestand 
waarin—waarin die Christendom nog ooit geleef het, is vandag. En ons is op die ... reg op die rand of die 
randjie van—van 'n groot, geweldige oordeel wat vir die kerk lê en wag. En voordat hierdie oordeel kan 
plaasvind, roep God 'n uittog, net soos Hy toe gedoen het. Amoriete se sondes was opgestapel, so Hy—
Hy roep 'n—'n geestelike uittog. Kom ons gaan nou net 'n oomblik terug, in tipe, en vind uit.

30

Hulle het na Egipte gegaan, alles weens die jaloesie van 'n broer. Dit is die rede waarom Israel in 
Egipte was op daardie tyd, buite die land. Onthou, God se beloftes was net vir so lank as wat hulle in 
daardie land gebly het.

Kan jy nou sien waarvan ons in gebed gepraat het, 'n paar oomblikke gelede? Waarom moes God 
Farao se hart verhard? Om die mense terug te sit in die beloofde land, voordat Hy hulle kon seën, om die 
Messias na hulle te bring.

31

Hoe moes Hy Hitler se hart verhard om teen die Jood te wees, toe Hy self 'n halwe Jood was? Hoe 
kon Hy dit doen in Stalin, Mussolini? Sien? Mense wat nie geïnspireer is nie, soos 'n nasie, hulle—hulle ... 
God moet die—die dinge waarby hulle lewe, die wette van die land, baie keer, neem om Sy beloftes waar 
te maak. So, Hy moes daardie diktators se harte verhard om die Jood weer terug te jaag na die beloofde 
land. Dit moes so wees.

Nou vind ons uit dat, toe Josef gegaan het ... Ons ken die storie as ons teruggaan na Genesis, en 
julle kan dit net lees. Want ek is net 'n bietjie laat om te begin met hierdie lang Sondagskoolles, en ek sal 
probeer om gou te maak.

32

Let nou op. Lees die storie wanneer julle kan van Josef, gebore later as sy broers, die tweede 
jongste. Die geestelike verstand sal dit nou snap. Hy was nie die laaste kind nie; Benjamin was. Maar in 
die ekskommunikasie, kyk nou. Josef en Benjamin was volbloed broers, en die enigste twee wat broers 
was. Nooit het Benjamin die erkenning gekry totdat hy Josef ontmoet het nie. En bo die res van hulle, is 
Benjamin 'n dubbele deel gegee van alles wat Josef gegee het. Goed. Let nou op, ons vind dat hulle daar 
...

Hy was weggeneem van sy broers, omdat hy geestelik was. Hy was 'n groot man, hoewel die 
nederigste van die klomp, die minste van die klomp. “En hulle het hom sonder oorsaak gehaat.” Hulle 
moes hom nie gehaat het nie. Hulle moes hom gerespekteer het. Want, waarom het hulle hom haat, 
omdat hy 'n broer was? Nie presies dit nie. Hulle het hom gehaat omdat God meer met hom gehandel het 
as wat Hy met die res van hulle gedoen het. Sien? Hy het vir hom 'n—'n—'n—'n geestelike begrip gegee. 
Hy kon drome perfek vertolk. En hy kon dinge vooruit vertel wat sou gebeur, perfek, net presies die 
manier waarop hulle was. En hy—en hy het nie houe uitgedeel nie.

33

Hy het die—die droom gesien van daardie gerwe wat voor sy gerwe gebuig het, en sy broers het toe 
kwaad geword vir hom. Het gesê, “Ek veronderstel dan, jou klein heilige-roller,” met ander woorde, “ons 
moet eendag voor jou neerbuig?” Maar dit is die manier waarop dit gebeur het. Sien? Hoe sou daardie 
groot reuse ooit voor daardie klein, nietige jongman buig wat daar staan? Maar hulle het dit gedoen, 
hulle het dit verseker gedoen en gepleit vir genade. Maar hy het toe nog nie in krag gekom nie, jy sien. 
Hy was toe nog net in die kindervorm.

En dan vind ons uit, deur dit te doen, dat Josef weggeneem is van onder sy broers uit, die 
denominasies, en op sy eie gesit is. Sien? Sy broers, almal in die land. En toe kom daar so 'n groot ding. 
Ons besef dat Israel ... solank hulle in hulle woonplek gewoon het en bygebly het. Nou, dit is een goeie 
ding, om in die plek te bly. Posisioneel, dis reg. Maar, hulle het van die Gees ontslae geraak.

34

Die grondbeginsels, vandag, posisioneel weet wat hulle is, deur intellektuele opvatting van die Bybel, 
maar daar is geen Gees nie. Hulle het Josef verwerp, Hom weggewys. Hulle wou niks daarmee te doen hê 
nie.  “Dit  is  'n  klomp  heilige-rollers.  Dis  'n  ...  Ons  wil  niks  daarmee  te  doen  hê  nie.”  Hulle  het  hom
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uitgewerp, Hom uitverkoop aan die wêreld. Hulle was uit hulle gemeenskap.

Nou, deur dit te doen, is hulle uit die plek weggeneem, later na Egipte geneem.35

Nou, die storie van hierdie jaloerse broers is beslis in groot vergelyking met die geestelike kant 
daarvan vandag. Ons—ons almal is bewus daarvan dat dit pure jaloesie is, nie opreg nie. Dit is ou, vuil, 
besoedelde jaloesie. Sien? Daar is geen opregtheid in jaloesie nie. Sien? Dit is niks anders as vulgêre 
jaloesie nie. Wanneer hulle dieselfde Bybel sien en die aard van dieselfde God wat die Bybel geskryf het, 
wat Homself verdedig, en wys Dit dan van die hand sonder 'n rede. Egte ... Wel, nie eg nie. Soos ek 
gesê het, dit is vuil jaloesie. Terwyl hulle sien hoe God die siekes genees, die dooies opwek, dieselfde 
God wat in die dae van die apostels geleef het! Dieselfde Evangelie wat hulle geskryf het vir hierdie 
geestelike reis, is dieselfde God wat dieselfde ding doen. Daarom is hulle niks anders as jaloesie nie, het 
geëkskommunikeer, “En ons sal Dit nie onder ons mense hê nie.” Sien? Jaag hulle weg!

Hulle het gedink, die broers, dat hulle nooit nut sou hê van 'n man soos dit nie, so, “Waarom nie net 
van hom ontslae raak nie?”
36

Dit is wat, dieselfde ding het vandag gebeur. Hulle dink dat, “Omdat ons kerke intellektueel geword 
het, dat ons die beste geklede skares het, die grootste organisasie, die slimste predikers, dat ons geen 
gebruik vir die Heilige Gees het soos wat dit daardie tyd was nie.” Dat hulle vol is. Met ander woorde, 
aksies spreek luider as woorde: dat hulle kweekskole en hulle ... die brein van hulle—hulle wese, en hulle 
byeenkoms en—en bespreking van hierdie ding, is tot meer in staat met hulle eie intellektuele denke, om 
'n kerk in orde te stel, beter as wat die Heilige Gees dit sou kon doen. So, hulle het Dit nie langer nodig 
nie. “Dit is iets wat ons vandag nie nodig het nie. Dit is, die dae daarvan is verby.” Nou, is dit nie net reg 
nie? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] “Ons het nie die Heilige Gees nodig om die siekes te genees nie. 
Ons het dokters. Ons het nie nodig dat die Heilige Gees in tale praat nie. Ons is almal intelligente mense.” 
En wanneer jy dit doen, neem jy die Reddingslyn reg uit jou raamwerk.

Jesus het vir die Jode gesê, in Sy dae, “Het julle nie gelees nie dat, 'Die Steen wat verwerp is, is die 
Hoeksteen waarop die gebou staan'?”

Nou, sien julle wat ek bedoel? Ek is seker julle—julle kan dit snap. Dit, die—die rede van dit nou, is 
omdat hulle gedink het hulle het nooit 'n behoefte vir Dit gehad nie. “Ons het nie sprekers met tale nodig 
nie. Ons het nie tolke van tale nodig nie. Ons het nie meer die Ou Testament profete nodig om ons in 
orde te stel deur die Heilige Gees nie. Ons verstaan dit.” Sien? Hulle het 'n mensgemaakte stelsel 
aangeneem om die plek van die Heilige Gees in te neem.

37

Daarom, daar is mense wat uitverkies is, het hulle name op die Lam se Boek van die Lewe, hulle kan 
nie daarvoor gaan nie. Hulle is geestelik gesind en daarom kan hulle nie daarvoor gaan nie. Hulle kan dit 
nie verdra nie, maak nie saak watter organisatoriese kerk hulle vaders en moeders bygewoon het nie.

Wanneer 'n kerk maak, doen, sal hulle dit miskien nie reguit sê nie. O, nee. Hulle sal dit nie reguit sê 
nie, maar hulle aksies bewys dit. Hier is die Woord. En die Heilige Gees bewys dit onder diegene, wanneer 
Hy hulle bymekaar kan kry, sodat Hy steeds die siekes genees, en die dooies opwek, en met tale spreek, 
en duiwels uitdryf. So, dit hang af van die ... wat is aan die binnekant van 'n persoon.

38

Mev Arganbright daar, het dit gedink die ander dag toe sy op paadjie gesit het, besig om gras uit te 
trek, toe sy die grasperk gesny het. Ek het verby gegaan, reg langs haar. Sy het my nie geken nie en ek 
het haar net laat aangaan. Ek het gekyk.

39

Let nou op na die Heilige Gees in Sy groot werk.

Die kerk voel dat dit nie die Heilige Gees nodig het nie. Die kerke sal jou dit vertel. En die mans kan 
opstaan en jou so 'n intellektuele praatjie gee, dat jy dit amper kan glo. Kom ons stop nou, 'n minuut. 
Het Jesus nie gesê dat die twee so naby aan mekaar sou wees nie, “Dit sou die uitverkorenes mislei as 
dit moontlik was”? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Die intellektuele praatjies sou so glad wees, dat dit 
sou—dit sou die mense mislei. Dit is Evangelie, dit is manne wat daardie woord op so 'n manier kan 
hanteer, dat hy amper enige intellektuele persoon kon maak, as jy net op hulle intellektuele vertrou, hulle
—hulle sou die Heilige Gees veroordeel en—en die weg van die man neem. Ons sien dit.

40

Dit is dieselfde ding wat hulle oor Josef gedink het en hulle het van hom ontslae geraak. En, o, in 
Egipte, o, hoe ons kan dink, hoe ek ure kon spandeer. Jy sou vir drie jaar hier kon bly en nooit daardie 
onderwerp dag en nag verlaat nie en steeds die groot korrels van die Heilige Gees vind.

41

Die geestelike verstand kan in Egipte neerkyk en sien hoe die vervolging styg; kan sien hoe Josef 
weggeneem word, sodat die vervolging kon opstaan. En sien God dan, met Sy wiel in die wiele, alles 
beweeg net perfek. Sien hoe Potifar Josef verwerp; sien hoe daardie leuen vertel word. En sien Josef in 
die gevangenis en sy baard is uitgegoei, van sy broers uitgewerp. Maar toe, skielik, het God inbeweeg. 
Sien?

42
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Hoe ons daardie wiel in die wiele kan sien beweeg! God se groot plan wat alles tot by hierdie uittog 
beweeg, na hierdie tyd toe Hy Sy volk weer terug in die land sou roep, terug in die plek, in posisie waar 
Hy hulle kon seën en onder hulle die Een plaas wat Hy belowe het wat Hy onder hulle sou plaas. Hulle 
moes in hulle land wees. Onthou, hulle moes uit die land kom waarin hulle was en in die land van belofte 
kom, voordat hulle beloofde Messias ooit kon kom.

43

En die Kerk moet dieselfde ding doen; kom uit daardie groep van verwerpers tot in die belofte, 
voordat die Messias ooit voor hulle gemanifesteer kan word. Sien julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — 
Red.] Die Lewe van die Messias, gemanifesteer, besig om 'n Kerk gereed te maak, 'n Bruid.

44

'n Vrou trou met 'n man en verskil met hom, dit sal soort van 'n—'n bohaai wees, voortdurend. Maar 
wanneer 'n man en sy vrou, sy vriendin, sy verloofde, wanneer hulle in perfekte harmonie is, soos een 
siel en een gedagte, want hulle gaan een vlees wees.

Dan, wanneer die Kerk in so 'n harmonie met God kan kom, totdat die manifestasie van die Bruidegom 
in die Bruid gemanifesteer word, omdat hulle een gaan wees! O, wat 'n groot les. Goed.

Onthou nou, die geestelike verstand wat dit snap, kan die tipe en die anti-tipe sien en dit kies. Vir 
een, net, ons kon ure op dit spandeer. Kyk wat plaasvind.

En waarom het ons al hierdie jare gewag, sedert hierdie oase van tyd? Jy weet, die Bybel praat, dat, 
“Die kerk het gevlug na die woestyn, waar sy gevoed was vir tyd en tyd.” En hoekom het al hierdie dinge 
plaasgevind? Dat ons ... Sien? Dit is steeds God se wiele in die wiele.

45

Waarom het God dit nie gedoen nie, lang tyd gelede, toe mans gaan sit het met potlode, en—en 
vroue, en probeer het om die tyd uit te werk? Soos Regter Rutherford en baie van hulle, dat, “Jesus kom 
in '14.” En—en moeder Shipton het dit gehad nog lanK voor dit, en dies meer, al hierdie tye. En, sien, toe 
hulle hierdeur gegaan het, deurdat hulle probeer het om die Skrif uit te pluis, sien, het hulle dit verwoes. 
Dit is verborge. Dit is eintlik verborge. En hoe kon die Skrif teen Homself gaan, toe Jesus gesê het, 
“Geen mens ken die oomblik of uur nie”? Sien? Sien? Hulle kry net een stuk uit die Skrif en hou daaraan 
vas.

Jy moet die hele Ding neem. Dan, as God daarin is, dan sal God dit manifesteer om die waarheid te 
wees. Soos Goddelike genesing, as dit nie die Waarheid is nie, dan is dit nie die Waarheid nie; God sal 
niks daarmee te doen hê nie. Maar as Hy dit manifesteer om die Waarheid te wees, dan is dit die 
Waarheid. Net soos Jesus ...

46

God het gesê, “As daar een onder julle is wat 'n profeet is, of geestelik, sal Ek met hom praat. En as 
wat Hy sê gebeur, hoor dit dan. Dis dit. Maar as sy profesie verkeerd is, dan ... ” God kan nie verkeerd 
wees nie. Hy is oneindig, onfeilbaar, almagtig en Hy kan nie verkeerd wees nie. So, as die man praat, dan 
wys dit die man. As hy sy eie woorde gespreek het, sal dit misluk. Maar as hy God se woorde spreek, 
kan dit nie faal nie, omdat dit God is wat praat. Dan, sy inspirasie kom van God, en dit sal ... dit moet 
net reg wees. Dit is die wyse waarop God gesê het om dit te vertel. Dit is die manier waarop die By- ...

47

In die Ou Testament, het Hy gesê, “As hulle nie spreek volgens die wet en die profete nie, is dit 
omdat hulle geen Lewe in hulle het nie, geen Lig in hulle nie.” Reg. Hulle moet volgens die wet en profete 
spreek. En 'n profesie, of enigiets anders, moet volgens die Woord wees. As dit nie is nie, is dit verkeerd. 
Sien?

Nou, ons vind uit dat al hierdie dinge plaasgevind het, want, het gewag. Herlewings: die Metodiste, 
die Lutherane, die Baptiste, die Campbelliete, en—en alle verskillende mense. Hulle het groot herlewings 
gehad. Die Nasareners, Pelgrim Heiligheid, Pinkster, het almal groot herlewings gehad. Maar die groot 
eksodus het nie gekom nie. Hoekom? God het vir Abraham gesê dat Hy hom in die land sal bewaar, maar 
die—die ongeregtigheid van die Amoriete was nog nie vol nie. En God het gewag, geduldig. Daardie 
mense wat probeer om uit te werk, hulle kan sien die Skrif hardloop reg in iets in. Hardloop reg in iets in, 
het hulle gesê, “Dit is die dag. Dit is die tyd.” Maar jy faal om te verstaan dat die ongeregtigheid van die 
Amoriete nog nie vervul is nie.

48

Vierhonderd jaar sou hulle daar in Egipte bly en uitgebring word. Maar hulle het eintlik vierhonderd-
en-veertig jaar gebly weens die verwerping van die profeet. Hulle moes ongeveer nog veertig jaar daar 
in die wildernis ly voordat God hulle uitgebring het. Moses was uit in die wildernis vir veertig jaar voordat 
hy ooit teruggekom het om hulle te verlos, jy sien. Veertig jaar het oortyd gegaan, verbygegaan, omdat 
hulle die boodskap verwerp het.

49

Nou, veertig jaar in God se tyd sal ongeveer een-en-'n-half minuut wees in ons tyd. Dit is hoeveel 
verskil daar is. “Duisend jaar is net een dag.” Sien? Sou nie eens 'n minuut wees nie, skaars. Let op 
daarna.

Nou  raak  ons  laat.  Hoekom?  God  is  lankmoedig,  wagtend  en  wakend.  Laat  die—die  Lutherane50
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opstaan in 'n herlewing, dan organiseer. Laat die Metodiste in herlewing opstaan; organiseer. Laat John 
Smith, die Baptiste kerk, opstaan met 'n groot herlewing; organiseer. Laat die Pinkstergroep opstaan met 
die herstelling van die gawes; organiseer. Totdat die ongeregtigheid vol word, dan is God moeg, dan kom 
daar 'n eksodus.

En ons sien dit, dat die mense self kan sien terug in die stroom van tyd, dat die ding vervloek is. 
Hulle neem 'n wig en 'n fyn Babiloniese kleed, weer. En dit is die ding wat vervloek onder die mense, 
wanneer die mens probeer om sy eie idees oor dinge in te spuit.

51

Ons moet by daardie Woord bly. Dit is die gebooie van God, was, “Om niks in daardie stad aan te 
raak nie, daardie vervloekte stad. Moenie daaraan raak nie. Los dit alleen.”

En Agan het gedink dat hy hierdie goue wig kon neem en baie ordentlik soos die res van die wêreld 
kan leef, en goeie Babiloniese kleed. O, by die Agans in die kampe! Sien? Maar die ding is vervloek, en dit 
is voortdurend vervloek. Dit was vervloek sedert die einste Nicene Raad, by Nicaea, Rome, en is 
sedertdien vervloek. Maar God het die ongeregtigheid laat opvul, tot die tyd van die Amoriete gevul is.

En nou, enige iemand met geestelike begrip, onthou, ek hou aan om aan te haal, geestelike begrip, 
jy kan sien dat die ongeregtigheid van hierdie nasie opgevul is. Sy is georganiseer en geherorganiseer, en 
georganiseer en georganiseer. En nou is sy bondgenote en saam met iets anders. Die ongeregtigheid is 
opgevul. Dit is tyd vir eksodus, tyd om uitgeroep te word na die beloofde land. Nie die belofte nie, net 
nog 'n land om na te gaan nie; maar 'n Huis, die Millennium, tyd om uitgeroep te word. Die 
ongeregtigheid van hierdie nasie (beklemtoon dit weer vanaand, as die Here wil) is opgevul. Sy is vuil.

52

Jy sê, “Broer Branham, die nasie waarin jy woon?” Ja, meneer. Beslis. Jy sê, “As 'n burger van die 
Verenigde State behoort jy dit nie te sê nie.” Dan moes Elía nie 'n vloek oor Israel uitgespreek het nie, en 
hy was dan 'n Israeliet. Die res van die profete sou nooit daardie nasie vervloek het onder wie hulle 
Israeliete was nie.

Maar hulle het net gepraat, nie hulle eie gedagtes nie, maar die Woord van die Here. Sien? Hang af 
van waaruit jy jou inspirasie trek. Hang af van hoe dit kom. As dit in stryd is met die Woord, laat dit 
alleen. Ek vra enige iemand om te bewys dat Dit teenstrydig is met die Woord.

53

Het die Bybel nie in Openbaring 13 so gesê nie? Dit is waar hierdie nasie verskyn. Hierdie nasie is 
dertien genommer, 'n vrou se volk. Dit is 'n vrou, in die Bybel. Vrou is op ons muntstukke. Dit is 'n vrou se 
nasie. Dit is waar die verrotting van vroue begin, begin, waarby dit eindig. Die verrotting het in Eden 
begin, deur ongeloof in God se Woord. Dit is hier waar dit vroue predikers uitgebroei het en elke ander 
ding. Die onreinheid van die wêreld kom reg uit Hollywood, die erger nasie in die wêreld; meer 
egskeidings, die res wat die wêreld aanmekaar gesit het. Sien? Hoekom? Julle sal een van hierdie dae 
uitvind, as die Here wil. Jy sal sien waarom, hierdie vervloekte ding. Jy kan die blindheid van hierdie 
egskeiding dinge sien wat Satan oor die oë van die mense getrek het. Ons is in 'n verskriklike uur. Ons 
einde is nou amper byderhand, glo ek. Hulle is verrot, verrot tot in die kern.

Sy verskyn in Openbaring 13, getal dertien. En onthou, dit het grootgeword soos 'n lam, vryheid van 
godsdiens. Maar toe het dit krag ontvang van die dier; 'n beeld soos dit. En hy het met al die gesag 
gepraat en dieselfde verotte dinge gedoen wat die dier voor hom gedoen het. Sê dan vir my dat dit nie 
van hierdie nasie geprofeteer is nie? Die Amoriet toestand is omtrent ryp, omdat hulle reeds daarin werk.

54

En selfs ons nuwe pous, sy hoofdoel is om die broers saam te verenig. En vir die natuurlike oog is dit 
die ding om te doen. Maar in die oë van God is dit teenstrydig met die Heilige Gees. Ons kan nie daarmee 
meng nie. En elke kerk sal in daardie federasie geroep word. Kom uit daardie ding, so vinnig as wat jy 
kan. Jy sal die merk van die dier neem, sonder om te weet wat jy doen. Kom uit dit uit.

Ek hoop die geestelike verstand kan dit snap. Ek is seker jy doen. Maar ek wonder, daar buite. In elk 
geval kan jy nie elke nasie besoek nie. Jy kan bande na dit stuur. God sal 'n manier hê om daardie 
verstand daar buite te kry waar daardie saad gesaai word. Reg. En sodra die Lig dit tref [Broer Branham 
klap sy hande eenkeer — Red.], is dit weg, kry Lewe. Soos die vroutjie by die put, sy het gesê, “Daar is 
dit.” Sy het dit gesnap.

55

Kom uit daardie ding uit. Dit is vervloek. “Vervloek?” Vertel vir my waar 'n mens ooit geval en weer 
opgestaan het. Vertel vir my van een wat ooit opgewek is wat nie geval het nie. So, jy kan sien dat die 
ding verkeerd is. Goed.

Die ongeregtigheid was nog nie vol nie, van die Amoriete, sodat hulle moes talm en wag voor die 
uittog. Maar wanneer die Amoriete hulle ongeregtigheid gevul het, dan kom daar 'n geestelike eksodus, 
of natuurlike eksodus, om die mense na 'n natuurlike land te lei, waar 'n natuurlike Amoriet eens gewoon 
het, het dit hulle land genoem.

56

En  die  ongeregtigheid  van  die  Amoriet  denominasie  het  hulself  “die  Kerk”  genoem,  so  lank,  totdat
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hulle ongeregtigheid vervul is.

Daar kom 'n uittog, waar God sal wys wie is wie; waar die Kerk self, die Bruid van Jesus Christus, sal 
ge-eksodus word, tot in die land wat belowe is. “In die Huis van My Vader is daar baie wonings, in 
hierdie plek.” Jy hoef nie Daarheen te gaan en te baklei soos hulle gedoen het nie. Dit is reeds voorberei. 
As hierdie aardse tabernakel vergaan, het ons een wat reeds wag, “Dat waar Ek is, daar sal julle ook 
wees.” Die groot eksodus op hande!

Kyk hoe God daardie eksodus gedoen het, wat Hy ... watter voorbereidings Hy gemaak het, en 
bestudeer dit net 'n minuut, kyk dan na vandag. Goed. Let op, voor hierdie uittog, “Daar het 'n—'n Farao 
opgestaan wat Josef nie geken het nie.” Sien? 'n Farao wat Josef nie geken het nie. “Het Josef nie geken 
nie.” Wat het Josef verteenwoordig? Die geestelike deel in hierdie geestelike uittog.

57

Daar staan nou op, “Ons is vryheid.” (“Die vrou was versorg vir 'n tyd, tyd en 'n skeiding van tyd.”) 
Maar uiteindelik het daar 'n—'n Jos- ... of 'n farao diktator opgestaan wat nie die vryheid van godsdiens 
geken het nie, het hulle saam verenig. Moenie dat dit jou verbygaan nie. Daar was 'n tyd waar daar 'n 
farao was, eerste, wat moes kom.

En die organisasies het weelderig gelewe, geleef as 'n ingeënte tak, in die ware wingerdstok van 
Christenskap, maar dit dra nog steeds sy oorspronklike vrugte: vroue, half-geklee; mense, intellektueel, 
en ontken die krag van die Gees. Maar dit het onder die naam van 'n Christelike kerk geleef. Dit is 'n 
ingeënte wingerdstok. Maar die Landbouer is nou oppad om daardie wingerdstok te snoei, soos Hy gesê 
het Hy sou doen. Al diegene wat nie die vrugte het nie, word afgekap en in die vuur gegooi en verteer.

Dit is 'n verskriklike ding om te sê, maar die Waarheid lyk soms verskriklik, soos ek julle nou net vertel 
het, hoe God Sy kinders deur die diep waters en die modderige sand en dinge neem. Hy doen dit op 
daardie manier. Onthou, die—die pot moet in skerwe gebreek word, gerwe, klein stukkies om weer oor 
gevorm en gemaal te word. Lyk soos 'n verskriklike ding om dit te vernietig, maar dit moet dus gedoen 
word, ten einde die pot weer gemaak te kry, die vaas of wat jy ookal besig is om te maak.

58

“Daar was 'n farao wat opgestaan het, wat Josef nie geken het nie.” En dit was die begin van die 
begin. Dit was die begin van die uittog. En wanneer daardie ding begin vorm, onder 'n—'n politieke mag, 
begin om te vorm, dan begin God gereedmaak. Die ongeregtigheid van die Amoriete was vervul. Die tyd 
wat Hy aan Abraham belowe het, was vervul en die tyd van verlossing was op hande.

59

En God het 'n farao toegelaat om op te staan, wat Josef nie geken het nie, en Raamses is gebore. 
En direk na Seti kom Raamses. En Raamses was daardie een wat nie die seëninge van Josef geken het 
nie. En—en hy het nie geweet wat die geestelike kant was nie. Hy was net 'n politieke genie, dat hy 
Ethiopië en al die res van die lande kon neem, onder militêre mag. En dit is al wat hy geken het, was die
—die militêre mag.

En ek dink, as enigiemand geestelik was, sou hy kon sien wat nou gebeur. Ons kry 'n farao wat nie 
vryheid van godsdiens ken nie. Toe ons President sy amp beklee het, wou hy nie daarop sweer dat hy in 
vryheid van godsdiens geglo het nie.

60

Wat van die ander dag toe ons hierdie vraag van segregasie gehad het, daar onder in die suide? Toe 
hierdie goewerneur van—van Alabama ... Ek wens ek kon met daardie prediker praat, daardie Martin 
Luther King. Hoe kan die man 'n leier wees en sy volk lei na 'n doodstrik? As daardie mense slawe was, 
sou ek daar wees, my jas af, en ek sou uit my pad gegaan het vir daardie mense. Hulle is nie slawe nie. 
Hulle is burgers. Hulle is burgers van die volk. Die vraag van “gaan skool toe.”

61

Daardie mense, as hulle 'n harde hart het en nie daardie dinge weet nie. Jy kan nie geestelike dinge 
in 'n volk indril, wat deur politieke magte ingedril is nie. Hulle moet dit aanvaar, weergebore word, dan sal 
hulle hierdie dinge sien.

Maar hierdie man, as ek net met hom kon praat; om daardie kosbare mense te lei, onder die naam 
van godsdiens, in 'n doodstrik waar hy duisende keer duisende van hulle gaan doodmaak! Hulle doen nie 
... Hulle kry net die—die natuurlike kant.

62

Hierdie man, die gekleurde broer, toe daardie groot oproer in Louisiana gekom het, was ek daar op 
daardie tydstip. Toe die ... Daar is 'n gekleurde predikant, kosbare ou broer, het daar opgestaan en gesê, 
het die burgermag gevra, “Kan ek met hulle praat? Hulle is my mense.” En hierdie ou prediker het 
opgestaan, daar buite, het gesê, “Ek wil sê, vanoggend, ek was nooit skaam oor my kleur nie. My Maker 
het my gemaak wat ek is.”

Dit is hoe Hy wil hê hy moet bly. Dit is hoe Hy wil hê elke mens moet bly. Hy maak wit blomme, en 
blou blomme, en al die kleure van blomme. Moenie hulle onderteel nie. Moenie hulle kruis nie. Jy gaan 
teen die natuur.
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Hy het gesê, “Ek was nog nooit skaam oor my kleur nie, tot vanoggend.” Hy het gesê, “As ek my 
mense sien opstaan en die dinge doen wat hulle nou doen,” het hy gesê, “dit maak my skaam vir hulle.” 
O God, seën daardie stem. Hy het gesê, “Julle gaan net moeilikheid veroorsaak.” Het gesê, “Kyk na die 
skole hier. As ons geen skole gehad het nie,” het hy gesê,“ sou dit anders wees. Maar wie het die beste 
skole hier in Louisiana?” Het gesê: “Kom ons neem byvoorbeeld ons stad, Shreveport.” Gesê, “Daar is 'n 
wit skool daar bo, dit is die ou skool. Hulle het vir ons 'n ander een gebou. Hulle het nie een instrument, 
een speelding vir die kinders nie. Ons het 'n werf vol. En buiten dit, het hulle vir ons 'n groot, groot, 
marmer swembad vir ons kinders gebou. En ons het die beste onderwysers wat gekry kan word.” Gesê, 
“Hoekom wil julle daarheen gaan, terwyl ons hier 'n beter het? Wat gaan aan met julle?” het hy gesê.

63

En daardie mense, hulle, “Rah!” Hulle het die stem doodgemaak. Daar is dit, sien, verkeerde 
inspirasie.

Daardie mense was slawe. Hulle is my broers en susters. Hulle was slawe, ek sou sê, “Laat ons net 
by hulle aansluit en met die straat afgaan en daardie ding protesteer.” Hulle is nie slawe nie. Hulle is 
burgers met dieselfde regte wat enigiemand anders het. Dit is net 'n klomp inspirasie wat uit die hel kom, 
om te veroorsaak dat 'n miljoen van hulle doodgemaak word. Hulle begin 'n revolusie. Beslis, dit is. Dit is 
nie reg nie.

64

Mans en vroue het hul eie regte. Ons gekleurde broers, en ons Japanese, en die geel, wit, swart, en 
wat hulle ookal was, daar is geen verskil in hulle kleur by God nie. Ons almal kom van een man, Adam. 
Maar as God ons geskei het en ons verskillende kleure gemaak het, laat ons so bly. As ek 'n—'n geel man 
was, sou ek 'n Japanees of Chinees wil bly. Ek was 'n—'n—'n gekleurde man, sou ek so wil bly. God het 
my so gemaak.

Eerlik, daar is baie omtrent die gekleurde ras wat die wit ras behoort te hê. Hulle het nie die 
bekommernis nie. Hulle is meer geestelik. Daar is 'n duisend dinge rakende hulle wat die wit man nie eens 
aan kan raak nie. God het hulle so gemaak.

65

Wie kon ooit beter as 'n gekleurde koor sing? Waar kon jy stemme vind? Ek het hulle sien kom uit die 
lande daar, het nie geweet wat 'n regter- en linkerhand is nie. Dertig of veertig verskillende stamme van 
hulle, en hulle sing op 'n plek, die meesters staan daar, sê, “Ek kan dit net nie aanraak nie.” Hy het vir 
jare kore opgelei, en een sal oktaaf hoog en laag en alles wees. Het gesê, “Luister na dit, net perfek, 
selfs in verskillende taal.” Hulle is begaafd.

Maar, jy sien, al hierdie dinge moes gebeur, alles as gevolg van 'n politikus wat julle mense verkies 
het met julle krom masjiene.
66

En die ander dag, toe daardie goewerneur daar gestaan het, gesweer en verkies in daardie kantoor, 
deur die mense, en die vraag van segregasie volgens die grondwet is, dat elke—elke staat sy eie 
gedagte kan neem oor dit. Hy het nie omgegee nie, maar hy het die grondwet gelees, gesê, “Nou staan 
die skool vir segregasie.” Hulle het 'n skool daar. En net twee gekleurde kinders wou by daardie skool 
inskryf toe hulle hul eie kollege gekry het. Maar hy het gestaan en gesê, “Wat?” Hy het selfs die 
grondwet gelees.

Dan, toe dit terugkom na hierdie man wat ons hier het, wat Josef, vryheid, nie ken nie. Trek vir 
daardie gekleurde stemme, en nie geweet dit was 'n Republikeinse party wat hulle bevry het nie, in die 
eerste plek. Die verkoop van hul geboorteregte vir soiets soos dit, om hulle in 'n doodstrik te lei, om te 
wys dat elke mensgemaakte stelsel moet val. Presies reg. En mnr. Kennedy het daardie wag 
genasionaliseer en stuur daardie manne reg terug in die gesig van hul eie vaders wat daar onder die 
grondwet staan. Wat die grondwet weer gebreek het.

67

Het gesê, “Ons sal nie baklei nie. Nee, meneer.” En gesê, “Ek hoop die nasie kan uitvind dat ons nie 
meer onder 'n demokrasie leef nie, maar onder militêre diktatorskap.”
68

Julle ken die ou gesegde, “Eens 'n suidelike demokraat, altyd.” Ek weet nou nie. Uh-huh. Sekerlik sal 
'n man genoeg sin hê om wakker te word oor iets. Sien? Laat daardie kosbare mense alleen. Moet hulle 
nie doodmaak nie.

69

Soos daardie man daardie broer in die rug geskiet het, die ander aand, met daardie geweer, en sy 
klein kindertjies en vrou in die huis. Ek gee nie om wie hy is nie, dit is laag en kleinlik. Ja meneer. Sal 
daarvan hou om die regter te wees in daardie saak, eenkeer. Uh-huh. Uh-huh. Skiet daardie man, kom 
huistoe na sy vrou en kinders. Hy is 'n burger, het 'n reg om te staan vir wat hy dink reg is, 'n goeie 
man. Foto in die Life tydskrif, daardie klein seuntjie huil vir sy Pappa. En 'n afvallige daar buite skiet hom 
in die rug vanuit 'n hinderlaag.

Dit is wat jy aanvang wanneer jy Christus verwerp. Dis reg. Dit is waartoe die hele nasie gekom het, 
almal onder politiek. Dit is so 'n skande, maar dit is wat ons wou hê. Ons het dit bewys in hierdie 
verkiesing.
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My seuntjie het vanoggend vir my gesê, “Pappa, die pelgrim vaders, toe hulle hier gekom het, het 
hulle almal aan hierdie sekere denominasie van kerk behoort? Was hulle almal ... ” Het gesê, “Het hulle 
groot jasse aangehad?”

70

Ek het gesê, “Nee, liefling. Hulle het hierheen gekom vir vryheid van godsdiens. Dit is waarvoor hulle 
hierheen gekom het, om uit te kom onder sulke dinge soos dit.” Sien jy waar dit nou is? Dit wys dat al 
hierdie koninkryke moet val.

Ek moet gou maak.

Een ding, ek bid dat Broer Martin Luther King beslis gou sal wakker word. Hy het sy mense lief; daar 
is geen twyfel nie. Maar as hy net kan sien waar sy inspirasie vandaan kom. Watter goed sou dit doen 
as jy skool toe gegaan het, 'n miljoen van julle lê dood daar anderkant? Sou dit nie net wees nie, gaan 
na skool, net dieselfde? Nou, vir—vir honger, as dit vir iets anders was, slawe, sou die man 'n martelaar 
wees om sy lewe te gee vir so 'n saak, 'n waardige saak, en dit sou 'n waardige saak wees. Maar net om 
skool toe te gaan, ek—ek sien dit nie. Sien? Ek dink nie die Heilige Gees stem enigsins saam met hom 
daaroor nie. Dit het die mense almal opgewerk tot in 'n klomp “ballyhoo”, jy sien.

71

Net soos Hitler in Duitsland, het hulle reguit gelei na 'n doodstrik, daardie kosbare Duitsers. En hulle 
het by die biljoene, of miljoene, opgestapel gelê daar bo-op mekaar.

En dit is presies dieselfde ding. En onthou, ek is op band. Julle sal dit sien, na, miskien nadat ek weg 
is. Dit is presies wat gaan gebeur. Daardie kosbare mense sal daar sterf soos vlieë. Begin 'n revolusie, 
beide wit en gekleurd sal weer veg en sterf soos vlieë. En wat het jy as alles verby is? 'n Klomp dooie 
mense.

“Maar daar het 'n farao opgestaan wat nie vir Josef geken het nie.” Dieselfde ding vandag, 'n man 
het opgestaan en 'n eed afgelê in die—in die Withuis, wat nie sal sweer by sy eed nie, wil nie sy eed 
neem dat hy glo in vryheid van godsdiens nie.

72

Wat sê hierdie nuwe pous? Een ... Vier dinge wat hy het. Een van hulle is om die Protestantse en die 
Katolieke saam te verenig. En vir enige intellektuele persoon is dit die ding om te doen. Maar volgens die 
Bybel is dit die verkeerde ding om te doen. En die Bybel het gesê dat hulle dit sou doen.

Kom ons gaan 'n bietjie verder. Op hierdie stadium was Raamses in Egipte besig om te groei. Sy mag 
groei. Die natuurlike man, Raamses, het gegroei.

Die natuurlike mens, die antichris, is nou besig om te groei. Deur politiek het hy reeds by die Withuis 
aangekom. In godsdiens het hy al die mense so deurmekaar gekry, totdat hulle eintlik reg vir dit geval 
het. En die denominasionele leiers, prakties elke kerk wat in die land is, is reeds in die konfederasie van 
kerke. Raamses is besig om te groei. En hulle verenig almal saam, en dit is wat hulle sal hê. En wat doen 
dit? Dit maak 'n mag, 'n dier net soos die eerste een.

Dan is daar 'n vervolging wat kom oor almal wat nie daarmee wil verenig nie, en 'n boikot. Dit sal dan 
te laat wees. Jy het reeds die merk geneem. Moenie sê, “Ek sal dit dan doen” nie. Jy beter dit nou doen. 
Raamses het gegroei.

73

Maar onthou, terwyl Raamses in mag gegroei het, in Egipte, het God Moses in die wildernis gehad. 
Hy het ook gegroei. Raamses het 'n politieke stelsel gehad. God het 'n geestelike stelsel, onder 'n 
profeet, gereed om af te kom, om met die mense te praat.

Beide groei weer. Dit sal 'n konfrontasie wees, een van hierdie dae. Die tyd is nie ver weg wanneer 
daar 'n konfrontasie sal kom nie. Soos die natuurlike ... Soos die Skrif sê, “Die natuurlike het die 
geestelike getipeer.” Jy kan nie daarvan af wegkom nie. Daar is dit. Dit is reg voor jou oë. Dit is 
waarheid. Kyk nou na die kerk, roep uit en kom in krag. Die Heilige Gees wat neerdaal, die verborgenhede 
van God word geopenbaar en in orde gestel. Sien? En reg hier, sy is reeds in die Withuis. En die Kerk ruk 
homself reg, amen, nie 'n denominasie nie; uit die slawerny van ongeregtighede, weg van die Amoriete, 
'n volk wat vry is. O!

74

God het Moses gehad, Sy eie profeet in wording. Alhoewel hy reeds geprofeteer het, en dit het 
bewys dat hy reg was, maar tog was hy in die skool van wildernis, weggesteek van die res van die 
wêreld. Maar hy was geskool, opgelei in die wildernis.

75

Die vyande sal altyd sy stelsel voorstel. En ongeloof sal dit aanvaar, omdat die vyand die 
intellektuele teken is.

Onthou nou, daar is net twee. Moenie dit vergeet nie Daar is net twee magte. Een is geestelike 
krag, van die Heilige Gees. Die ander een is die duiwel wat deur intellektuele krag werk. Want dit is waar 
hy ingekom het in die tuin van Eden, deur intellektuele magte, om Eva te laat glo in intellektuele 
bevrugting, teen die Woord. Net so eenvoudig soos dit kan wees, die kinders kan dit kry. Sien? Sien? En
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dit is hoe dit was, al die pad.

Hier is dit in Egipte, vanoggend. Daar is 'n intellektuele mag wat in Raamses werk, hom tot krag 
bring. En hom opwek, wat nie die vryheid ken om toe te laat wat Josef gedoen het, wat die kerk in die 
begin gedoen het nie.

76

En nou sien ons dieselfde ding, 'n intellektuele mag wat tussen die kerke weef, en dit is opgewek tot 
'n kerklike hoof wat nie omgee wat die Bybel gesê het nie. Hulle het hul eie stelsel. Dit is nie wat die 
Bybel gesê het nie. Dit is wat die kerk gesê het. En die Protestante het reg daarin geweef tot in dit, 
totdat al hulle klein groepies, soos hierdie, “Wel, seker. Wel, ek weet Dit sê Dit, maar ek sê vir julle, hulle 
dae is verby.”

“Vorm van goddelikheid en ontkenning van die krag.” Elke Skrif in die Bybel dui reguit daarop.

Nou sien julle hoekom ek dit op band wil hê en dit aan die mense wil stuur. Die uur het aangebreek. 
Waarheid moet bekend word. Die eksodus is op hande. Sien?

Die—die intellektuele deel lyk perfek. En dit is perfek, dit is presies; maar perfek die inspirasie van 
Satan.

En toe, al die tyd, dat hierdie intellektuele Raamses groei en na die troon kom. En onthou, hy het 
opgegroei as 'n broer vir Moses, sien, 'n broer vir Moses. Een van hulle moes die intellektuele sitplek 
neem, net soos Josef vir sy broers. En wat het hulle met die klein Josef gedoen? Het hom uit die Woord 
verban. Die Woord is God. En hulle het die Woord verban en 'n geloof aanvaar. En nou het die geloof tot 
'n mag gegroei.

77

O God, laat mense dit sien! Hoe kan ek nog meer stem gebruik? Hoe kan ek dit enigsins eenvoudiger 
maak deur die Skrif, onder die inspirasie van die Heilige Gees, dat ons hier is?

“O,” sê jy, “wel, nou, as dit kom van Pous Johannes, of Pous So-en-so, of Biskop So-en-so!”

Kan jy sien dat God 'n klein, nietige woestynbewoner geneem het?

Sê, “Hoe kan dit alles verkeerd wees?”

God handel met 'n individu, nie met groepe nie. Met individu; God kry Syne—Syne, kry Syne. Die 
enigste ding wat Hy moes hê, is een man waarmee Hy kon werk. Dit is al wat Hy wil hê, is een man. Hy 
het probeer om hulle te kry, deur elke eeu. As Hy een man kon kry! Hy het een man gekry in die dae van 
Noag! Een man in die dae van Elia! Een man in die dae van Johannes die Doper. Net een man is al wat Hy 
nodig het. In die dae van die rigters het Hy probeer om een man te kry, Simson, het hom groot krag 
gegee, maar hy het dit aan 'n vrou uitverkoop en was verblind. Dit is rigters; was nie so nie. God is die 
Regter. Sien?

78

Julle sien, vandag probeer Hy een man kry wat Hy in Sy hand kan kry wat die Waarheid sal vertel, 
wat vreesloos daarmee sal wees, wat nie vuishoue sal uitdeel nie, wat nie dogmaties sal wees nie; een 
man wat Hy in Sy hand kan hou en Sy Woord lewend wys en Homself lewend wys. Ek glo Hy kon so 'n 
persoon gereed kry. Ek glo dit. Ek glo dit. Ek is net ... glo die Bybel genoeg om te glo dat Hy dit kan kry, 
wat reg is, wat die Waarheid sal vertel.

Na 'n tyd vind ons uit, nadat hy deur al hierdie skole gegaan het. Kyk nou. Die vyand stel iets aan 
die intellektuele verstand voor, want die vyand werk op intellekte. En die verstand sal gaan sit en 
redeneer en sê, “Wag nou net 'n oomblik. Is dit nie so nie dat 'n raad ... ”

79

Ek het die ander dag met 'n man gepraat en hy het gesê, “Kyk, Billy!” Hy werk vir die Openbare Diens 
Maatskappy, 'n goeie man. En hy het gesê, “Ek wil jou iets vra.” Het gesê, “Jy is Iers.”

Ek sê toe, “Ja, meneer.” Het gesê, “Ek is bietjie skaam daaroor, maar ja, ek is.”

En hy het gesê, “Wel,” het hy gesê, “weet jy nie dat jy regtig, regtig 'n Katoliek behoort te wees 
nie?”

Ek het gesê, “Ek is, uh-huh, die oorspronklike Katoliek, uh-huh.” Julle weet, die eerste Kerk was die 
Katolieke Kerk.

Julle sien wat dit geword het, vandag? Dit het begin by Pinkster, maar die organisasie het dit geplaas 
waar sy op die oomblik is. Kyk, en Pinkster het teruggekom en georganiseer, die ding gedoen van die 
eerste Katolieke Kerk. En hulle is amper so ver weg vandag soos hulle, soos hulle in tweeduisend jaar 
was. En vyftig jaar het hulle amper tot by dit gebring. Sien?

Hy het gesê, “Glo jy nie dat wanneer 'n groep ekumeniese breine,” daar het jy dit, “saamsit en iets 
beredeneer, en die hele groep kan saamstem, dink jy nie hulle sou net 'n bietjie ... Want ek kom om jou
80
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te hoor preek,” gesê, “maar ek verskil met jou.”

Ek het gesê, “Die enigste manier waarop jy kan bewys dat jou meningsverskil logies is, is om dit te 
bewys deur die Bybel.”

Hy het gesê, “Die Bybel het niks daarmee te doen nie.”

Ek het gesê, “Vir jou het dit dalk nie. Maar vir my het dit alles daarmee te doen. Sien, Dit is die 
Woord.”

En hy het gesê, “Dink jy nie dat 'n klomp ekumeniese breine wat saamsit, meer reg kan wees, en 
seker is om reg te wees, as net een klein, ongeletterde man soos jyself nie?” Ek het gesê ... “Wel,” gesê, 
“watter besigheid het jy om iets te sê teen daardie bi- ... of teen ons—ons kerk? Toe, deur die eeu 
heen, toe hulle die eerste kerkraad gehad het, waarvan jy gepraat het daar een aand, ons het dit 
gehoor, die kerkeeue, van die ekumeniese raad byeenkoms by Nicaea, Rome, en het die Rooms-Katolieke 
Kerk gevorm.” Het gesê, “Weet jy nie daar was duisende mans, gees, God-gestuurde manne wat in 
daardie raad gesit het nie? En dink jy nie dat hulle verstand meer onderwerp sou wees om die wil van 
God te ken as joune hier nie, nadat God deur tweeduisend jaar bewys het dat daardie kerk reg is?”

Ek het gesê, “Hy het dit nog nooit bewys nie.” Ek het gesê, “As daardie kerk 'n Kerk van God is, laat 
ons sien of dit voortbring soos die eerste Kerk toe gedoen het. Kom ons sien dit produseer die dinge wat 
hulle gedoen het in die eerste plek. Wanneer selfs die Bybel sê dat, 'Selfs nie een titel of een jota sal 
daarvan faal nie.' En Hy het gesê, 'Elkeen wat een woord weg neem uit Dit, of een woord byvoeg, sy 
deel sal uitgehaal word,' of dit nou die Ekumeniese Raad of wat dit ookal is, 'uit die Boek van die Lewe.' 
Hy is klaar.”
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Het gesê: “Billy, jy misgis jou.”

En ek het gesê, “Toe, dink ek, een keer in die groot waardigheid van Israel, toe hulle geskei het soos 
die Protestante en Katolieke vandag, Israel wou Israel bly.” Maar ek het gesê, “Ons vind uit dat hulle 'n 
koning genaamd Josafat gehad het, 'n regverdige man wat probeer het om die—die—die wette van God 
te onderhou. Maar hulle het 'n ander een hier gehad genaamd Agab, wat met 'n vrou getrou het, politiek, 
probeer om vriende te maak met 'n ander nasie, en het met een van hul dogters, Isébel, getrou en het 
haar ingebring, ook, onder die mense van God.” Dieselfde ding wat ons doen, en bring in. “En sy het 'n 
heerser geword; Agab gemaak sê dit en Agab gemaak sê dat.” Dieselfde ding wat hulle nou doen. En ek 
het gesê, “Die konfrontasie kom.”

Hulle wou beide kerke saam verenig, soos hulle nou probeer doen. En—en vir Agab ... En selfs die 
Josafat, die organisasieman, het gesê, “Ja. Dit sal goed wees. Jou volk is my volk. Ons is almal 
Christene. Ons is almal gelowiges. Kom ons verenig.” Maar toe hy by die konfrontasie kom, het hy gesê, 
“Dink jy nie ons behoort in gebed te gaan hieroor nie? Ons moet die Here raadpleeg.”
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En hy het gesê, “Ja,” het Agab gesê.

Toe het hy gesê, “Ek sal jou vertel wat. Kom ons vind die profeet van die Here.”

Maar, jy sien, Agab het 'n stelsel gehad wat hy gedink het van die Here was. Hy het gesê, “Ek het 
vierhonderd van hulle, geskool en opgelei.” En hulle beweer dat hulle Hebreeuse profete is, soos 
ministeriële groepe vandag.

En hulle het hulle uitgebring en vir hulle 'n vraag gevra aangaande die—die uitkoms van die stryd. En 
elkeen van hulle het saamgekom en verenig, net soos die Ekumeniese Raad doen vandag, en hulle kom 
met die vraag. “Gaan op. Die Here is met julle, want daardie land behoort waarlik aan ons. En stoot die 
Siriërs uit daar, of die Filistyne. Stoot hulle uit, want die land behoort aan ons.” Dit klink baie redelik. 
Sien?

Maar tog, in die hart van Josafat het dit nie reg geklink nie. Hy het gesê, “Ek weet jy het 
vierhonderd goed opgeleide ekumeniese predikers daar. En hulle is almal eendragtig, sodat hulle tot glad 
'n paar ysterhorings gemaak en gesê het: 'SO SPREEK DIE HERE.' Maar kan ons net nog 'n ander een 
vind?”

83

Hy het gesê, “Laat die koning nie so sê nie,” het die politikus gesê. “Laat die koning nie so sê nie, 
want hierdie manne is almal opgelei. Ek het hulle self opgelei.” Dis dit. Sien? Dis dit. “Ek het hierdie 
manne opgelei. Maar daar is nog een, maar ek haat hom.” Sien? Gesê, “Dit is Miga, die seun van Jimla, 
maar,” gesê, “ek haat hom. Hy is niks anders as 'n afvallige onder hulle nie. Hy kryt hulle altyd uit. Hy sê 
altyd dat ek verkeerd is. Kyk na my koninkryk.” Ja, kyk na dit, kyk in watter gemors was dit.

Kyk na jou denominasie vandag, “Het 'n gedaante van godsaligheid en ontken die krag daarvan.” 
Sien? O, julle mag dalk 'n miljoen meer wees, en 'n duisend meer, en beter opgeleide mans, maar waar is 
julle in die Gees? Waar is jou krag, wat in Simson was toe hy daar gestaan het, soos ek die ander  dag

84
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gesê het? Met sy hele groot raamwerk daar en elke vesel daarin, maar geen Lewe in dit nie. Die Gees 
het hom verlaat. Hy was hulpeloos. Die klein kindjie lei hom rond; blinde oë, as gevolg van 'n sekere 
vrou. Dieselfde as wat die kerk is vandag, word rondgelei deur politiek, biskoppe, ouderlinge en 
allerhande soorte dinge. Mense gryp na strooihalms om iets in hul hoed te kry en alles. Waar staan ons? 
So wanneer ons by hierdie plek kom ...

Hulle het gestuur en het Jimla laat kom, of die ... nie Jimla nie; maar Miga, die seun van Jimla. 
Gestuur en hom gekry. En hy het geprofeteer en vir hulle gesê dat Agab doodgemaak sou word as hy 
daar sou opgaan.
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En daardie aartsbiskop het hom op sy mond geslaan. Hy was eerlik daaroor. Hy het gesê, “Waarheen 
het die Gees van God gegaan toe Dit my verlaat het?”

Het gesê, “Jy sal sien.” Uh-huh. Uh-huh.

Het gesê, “Sit hom in die gevangenis. Sit hom in die binnekantste tronk. Voed hom met brood van 
smarte en water van smarte. En wanneer ek in vrede terugkeer,” het gesê, “sal ek met hierdie man 
afreken.”

En Jimla, wetende dat hy reg was met God! Hoekom? Sy visioen het vergelyk met die Woord. Hy was 
'n profeet. En sy gees en sy visioen was presies met die profeet, Elia. Hy het gesê, “As jy enigsins 
terugkom, dan het God nie met my gepraat nie.”

Nou, ek het vir hierdie man gesê, “Wat was reg, die Ekumeniese Raad waar vierhonderd verkose 
manne saam gesit het, verkies deur mense, of een klein afvallige wat deur God uitverkies is?”

“Wel,” het hy gesê, “wel, hoe sou jy die verskil ken?”

Ek het gesê, “Terug na die Bloudruk!” Hoe weet ons om 'n gebou te bou behalwe as daar 'n bloudruk 
is?

As hulle 'n oomblik sou stop en uitvind dat daardie profeet, Elia, vir Agab vervloek en gesê het, “Die 
honde sal sy bloed lek.” En hulle het. Hoe kon hy seën wat God vervloek het?

Hoe kan jy enigiets seën wat God vervloek het? Kom uit die ding uit. Kom weg van dit af. Kom in 
Christus. Amen.

Let nou op. Maar die vyand sal iets voorstel. Die vyand sal doelbewus 'n ding kry, dit voorberei en 
die intellektuele verstand sê, “Dit is reg.”
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Dit is waar hierdie kosbare broer was. Hierdie man, hy het gesê, “Lyk asof ... Kyk hier. Jy weet, dat, 
as ons almal verenig sou wees as een kerk, dink jy nie ons sou beter af wees as om verstrooid te wees 
soos wat ons nou is nie?”

Klink dit nie redelik as al die Protestante en die Katolieke saam kon kom na 'n gemeenskaplike grond 
nie? “Maar hoe kan twee wandel tensy hulle ooreenkom?” Hoe kan jy, wanneer een groep hier nie in 
genesing glo nie, die ander een sê hulle glo, ander een plaas dit in die verlede? Sommige glo nie eers die 
Bybel nie. En sit dit saam, wat het jy? God is nie 'n God van wanorde nie.

Voordat God ooit Sy Kerk in orde kon stel, het hulle vir tien dae en nagte gewag, totdat hulle almal 
“op een plek, eenstemmig” geword het. En daar kom die Heilige Gees vir leierskap, nie een of ander 
ekumeniese raad nie. Sien? Ek hoop julle snap dit. Let op.

Dit is die ongelowige, ontrou aan die Woord van God, wat nie agterkom wat die Woord sê nie, maar 
let op na jou eie redenasies. Dit is wat Eva gedoen het, in die eerste plek. Sy het op haar redenasie 
vertrou.
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Satan het gesê, “Nou, kyk hier. Is dit nie redelik nie? Ek weet die woord sê Dit. Maar wag 'n bietjie, 
is dit nie redelik nie dat—dat jy beter af sal wees as jy reg van verkeerd weet nie?”

“Natuurlik, ja.” Toe het sy dit geneem. Sekerlik.

Dit is die weg met redenasie. Nou, ongeloof sal altyd redeneer, maar geloof sal dit nie aanraak nie.88

Sou nie redelik gewees het vir ons Vader nie; van wie die vader van ons geloof is, Abraham, dat ons 
sy kinders is deur “in Christus”. Sou nie redelik gewees het dat 'n vrou, vyf-en-sestig jaar oud, en met 
wie hy het geleef al sedert sy 'n meisie was, nie 'n baba kon hê nie? En toe sy 'n honderd jaar oud was, 
of negentig, en hy honderd, en nog steeds geen baba nie. Sou nie redeneer nie, sommige groot 
personeel van dokters en wetenskap gee Sara 'n ondersoek? Het gesê, “Waarom, haar baarmoeder is 
opgedroog. Die melkare het opgedroog, veertig jaar gelede. Haar hart op daardie ouderdom, sy kon nie in 
kraam gaan nie.” Hoekom, dit is net redenasies.
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Maar Abraham het dit geweier. “Hy het nie onder die belofte van God gesteier deur ongeloof nie. 
Teen redenasies in, het hy nie gesteier onder God se belofte nie, maak nie saak wat dit was nie. Want 
hy—hy het God instaat geag om alles uit te voer wat Hy gesê het Hy sal doen.”

Nou, waar is die kinders van Abraham vanoggend? Julle predikers wat bang is, julle is bang vir julle 
brood en water op die straat, as jy daardie Babilon verlaat. Waar is julle geloof? Dawid het gesê, “Ek 
was eens jonk en nou is ek oud. Ek het nog nooit die regverdige verlaat gesien of dat sy saad vir brood 
smeek nie.” Moenie bang wees nie. Bly getrou aan Christus.
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Maar ongeloof sal redeneer. Dit is wat dit gedoen het. Snap julle dit nou? Ongeloof maak staat op 
redenasies, huidige dag dinge. Geloof sal dit nie doen nie.
90

Geloof kyk na die Woord. Maar geloof plaas homself op die onbeweeglike Rots, God se Ewige Woord. 
Amen. Geloof kyk nie na redenasie nie. Ek gee nie om hoeveel jy kan wys dat dit beter sou wees nie. As 
die Woord sê “Nee,” geloof rus daar. Dit is die heiligdom van die geloof se rusplek.

Wil julle Lutherane vra, vanoggend, julle Baptiste en julle Katolieke, en julle, wat julle ookal is, julle 
denominasionele mense regoor die wêreld. Hoe kan jy jou geloof op jou denominasie plaas wanneer dit in 
stryd is met die Woord? Watter soort geloof het jy? Jy het redeneringskrag en nie geloof nie. “Want 
geloof kom deur gehoor,” hoor die Ekumeniese Raad? Kan jy ooit ... Gesê, jy kan dit in die ou dames se 
verjaardagalmanak kry, maar jy vind dit nooit in God se Woord nie.
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“Geloof kom deur gehoor en gehoor deur die Woord van God.” Amen. Vertel vir my dat een man 
enigiets kan sê in teenstelling met Dit en sê dit is die Woord van God. Wanneer, “hemel en aarde sal 
verbygaan, maar daardie Woord sal nie.”
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Geloof vind die Woord sy heiligdom van rus. Dit beweeg reg tot bo-op daardie Ewige Rots, Christus 
Jesus, die Woord, en gaan lê daar en rus. Laat die winde huil. Laat die storms skud. Sy is veilig, ewig. Sy 
rus daar op die Woord. Dit is waar geloof, ware Christelike geloof, rus. Rusplek is die Woord, want dit 
weet dat God Homself altyd beter sal bewys bo elkeen van Sy vyande. Dit maak nie saak hoe sleg dit lyk 
en hoe die vyand ingekom het, en hoe dit lyk asof jy verslaan is nie, geloof weet steeds.

Nou, aan julle siek mense, o, hoe graag wil ek hierdie tuisbring! Wanneer jy daardie geloof aangryp 
dat jy genees gaan word; elke—elke omstandigheid, alles anders, alle tekens, alle simptome kan wys dat 
jy besig is om te sterf, sal jy nooit beweeg nie! Sy rusplek is in die heiligdom van God se Woord, wanneer 
geloof, ware geloof homself daar stel. Nou nie skyngeloof nie; geloof. Nie hoop nie; maar geloof. Hoop is 
hier buite, met die hoop dat dit in was. Geloof is reeds in, kyk uit en sê, “Dit is gedoen.” Sien? Dit is 
geloof. Dit is daar waar geloof sy rusplek neem, want dit weet dat God nooit, nooit die vyand sal toelaat 
om bo-oor Hom te ry nie. Hy het nooit. Geloof weet dit, so, ongeag hoe die ding lyk.
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Noag het geweet daardie ark sou dryf. Sien? Beslis.

Daniel het geweet dat God die leeu se mond kon toemaak.

Die Hebreër kinders het geweet dat God die vuur kon keer.

Jesus het geweet dat God Hom weer sou opwek, omdat die Woord gesê het, “Ek sal nie Sy siel in die 
hel los nie, en Ek sal nie toelaat dat My Heilige Een verdorwenheid sien nie.” Hy het geweet dat 
verdorwenheid binne twee-en-sewentig uur intree. Hy het gesê, “Binne drie dae sal Ek weer opstaan.” 
Sien? Dit het sy ewige rusplek in die heiligdom van God se Woord geneem, en daar het dit gestaan.
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Rede sal sy beste probeer om te herken, “Wel, hierdie stelsel belowe om beter te wees. Dit is 
Daardie.” Dit lyk beter, want jy is op soek na die intellektuele gedagte. Jy kan redenasies bewys.
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Maar jy kan nie geloof bewys nie. Want as jy dit kan bewys, is dit nie meer geloof nie. Maar geloof 
ken slegs die Woord en die belofte, en dit kyk na die ding wat jy nie sien nie. “Geloof is 'n vaste vertroue 
op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.” Jy kan nie redeneer nie. Ek kan 
nie bewys hoe dit gedoen sal word nie. Ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Ek weet dit nie, maar ek glo 
dit. Ek weet dat dit so is, omdat God so gesê het. Dit is afgehandel.

Dit is die rede waarom ek weet dat Dit reg is. Ek weet die Woord is reg. Ek weet die Boodskap is reg, 
want dit is in die Woord. En ek sien die lewende God beweeg in Dit, om te bewys. Ons is by 'n eksodus, 
sekerlik waar.

Selfs die dood self kan nie geloof skud nie. Mense staan net reg in die dood, in die ... reg in die 
aangesig van die dood, en roep die oorwinning van die opstanding uit. Paulus, “O, dood, waar is jou 
angel? Graf, waar is jou oorwinning?” Sien? “Omdat Christus opgestaan het en diegene wat in Christus is, 
sal met Hom verskyn by Sy koms.” Sien? Kan dit nie verander nie. Ja.
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Geloof maak die Woord van God sy heiligdom van sy ewige rus. Dit lê in die woord van God. Let op,



17Die Derde Eksodus

weer.

Nou, ons het net 'n bietjie langer, omtrent vyf en twintig minute, as julle—as julle nie omgee nie. 
[Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Ek—ek wil met hierdie band voortgaan, net 'n minuut.
97

Let op die koning, daardie nuwe koning wat opgestaan het, wat Josef nie geken het nie. Wat was sy 
eerste strategie, om die mag van Israel te vernietig? Was met hulle kinders. Dit reg? [Gemeente sê, 
“Amen.” — Red.] Hy het probeer om hulle kinders te vernietig. Luister nou aandagtig. Dieselfde duiwel, in 
'n ander vorm van 'n koningskap, het probeer om God se enigste Seun te vernietig. Sien? “Raak eers 
ontslae van die kinders, voordat hulle 'n voorsprong kry.” Die duiwel is 'n regte slim, uitgeslape voël. Hy 
weet hoe om die ding te tref voordat dit begin. Hy weet dit. Sien?

En die enigste ding wat jy ooit kan doen om hom te verslaan, is om op Christus te vertrou, en 
verneder jouself en laat Hy jou lei. Sien? Jy sal dit nooit op enige ander manier doen nie. Jou intellektuele 
magte sal dit nooit doen nie. Jy moet dit glo. Vertrou net op Hom. Hy is die Herder. Dit is nie die skaap se 
besigheid om die wolf weg te hou nie. Dit is die herder se besigheid. Maar die skape moet by die herder 
bly, om veilig te bly. Dit is my veiligheidsgebied, is in Christus; en Christus is die Woord. Dit is die 
veiligheidssone.

Let op. Die duiwel, in 'n vorm van—van Raamses, 'n koning, die eerste ding wat hy gedoen het, was 
om van die kinders ontslae te raak, met 'n natuurlike dood. En so gou as wat die Seun van God gebore 
was ... Hy het uit Egipte getrek, omdat God Egipte vernietig het, dit vervloek het. Dit het sedertdien 
nooit teruggekom nie. Toe hy in Rome was; Satan het sy—sy sitplek na Rome geskuif. En die eerste ding 
wat Rome gedoen het om alles te vernietig, om te kry, seker te wees; die duiwel, in daardie Romeinse 
stelsel, het probeer om te vernietig (wat?) die Seun van God, om mee te begin. Dieselfde duiwel!
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En vandag het hy dieselfde ding gedoen, onder die teken van gees nou, godsdienstige, belydende 
Christenskap, en neem ons meisies en trou hulle met Katolieke seuns, en dwing hulle om hul kinders 
Katoliek groot te maak, om die krag van die ander kant te breek. Daar is jou demoon. Daar is jou duiwel 
wat op sewe heuwels sit en driedubbele krone dra, net so glad en geslepe, slim, intellektueel soos die 
slang; die saad van die slang, sy kinders, met behulp van dieselfde intellektuele tegnieke. Kyk.

Dan maak hulle die kinders dood, in die ander twee keer. Hulle maak die kinders dood met wat? Twee 
keer. Onthou nou, kyk na daardie twee, en daardie drie. Sien? Hy het die kinders doodgemaak, die eerste 
twee keer, met natuurlike dood. En hierdie laaste keer kry hy die kinders en maak hulle dood met 
geestelike dood, deur te trou, te ondertrou.
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Het Daniël nie dieselfde ding gesê in hierdie koninkryk van die yster en klei, dat hulle hul saad sal 
meng en probeer om die krag van die ander mense te breek nie? En dit is wat hulle doen, totdat hulle die 
ding nou gekry het. Hulle het 'n president ingebring. Nou, die volgende ding wat jy moet doen, is sit—sit 
die kardinaal in. Sit die hele kabinet in, en wat gaan jy dan doen?

Volgende ding wat hulle doen, hulle neem hul geld en—en betaal die skuld af van die Verenigde State 
en leen dit van die kerk, en dan is jy uitverkoop. Nou, ons—ons leef vandag en betaal ons buitelandse 
skulde daar met belastinggeld wat nie inbetaal sal word voordat veertig jaar verby is nie. Ons het nie 
meer geld nie. Maar die kerk het dit. Sê die Bybel nie, “Sy was bedek met goud” nie? En, o, my! Maar jy 
...
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Dit is hoe dit is, sien, trou met jou dogters, dogters trou met jou seuns, maak jou kinders Katoliek 
groot, presies, maak hulle dood met geestelike dood. Het die Bybel nie gesê, “Hy sou haar in 'n bed van 
wêreldsheid gooi en haar kinders met geestelike dood doodmaak nie”? Openbaring 17. Sien?

Dit is altyd die Woord. Ek gee nie om waar jy gaan nie, dit is steeds die Woord. Dit moet reg in die 
prent inpas. As dit nie gebeur nie, is dit nie die Woord nie, dit is nie die Woord nie. Jy kan dit nie al die 
pad deur die Bybel laat gaan nie, dan is dit verkeerd.

Kyk. Gedurende hierdie tyd het God Sy dienaar opgelei vir sy werk. Oefen hom onder hulle oë uit, 
buite hulle planne, hulle strategieë. Snap julle dit? Buite hul organisatoriese stelsel het God 'n man vir Sy 
doel opgelei. Hy laat dit net aangaan. Laat hom trou en sy vrou en kinders hê, kind Gersom. Hy het 'n 
baie goeie lewe geleef, hom daar geseën. Maar die hele tyd het Hy hom gereed gekry, hom opgelei.
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God en sy vyand het, in die natuurlike toe, net soos God en sy vyand doen in die geestelike nou. 
Hulle het hulle doodgemaak met natuurlike dood; nou met geestelike dood. Sien? God het 'n natuurlike 
man voorberei, Sy profeet, om na Egipte af te gaan. En Satan was besig om 'n Raamses gereed te kry, 
sy natuurlike man, sien, kry 'n natuurlike man gereed (wat?) om dood te maak, of verenig al die 
Egiptenare en Hebreërs saam, dwing hulle nog steeds om hulle te dien.
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Dit is hoekom dit so moeilik is vir die verstand om te redeneer teen 'n opvoedkundige stelsel wat sy 
punte  kan  bewys.  Sien?  Dis  reg.  Sy  verstand  sal  altyd  na  die  opvoeding  gaan.  Intellektuele  en
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redeneringsverstand sien dit nie eens nie.

Het julle Cecil DeMille se Tien Gebooie gesien? Ek dink baie van julle het. Ek glo nie om na 
filmvertonings te gaan nie, al hierdie dinge. Maar ek het by die kerk aanbeveel dat enigemand, as hulle 
niks anders behalwe dit gehad het nie, maar dit wou sien, dit sal alles reg wees as hulle dit wil sien. 
Omdat, ek wou nie toelaat dat ... Eerstens, sommige van my broers het gegaan. Hulle kom en sê vir my. 
Ek was nie by een vir baie jare nie. Uiteindelik het ek daarheen gegaan toe dit by hierdie inry was. Ek 
het na dit gekyk. Ek het gesien wat dit was. Toe sê ek vir die kerk, “As julle wil gaan kyk, is dit alles 
reg.” Daar was dit. Dit was pragtig, mooi.
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Hoe daardie skelmstreek van die duiwel, hoe slu hy daar was, hoe hy—hy daar ingetrek het om 
daardie kinders dood te maak. En hoe dat die intellektuele verstand dit opgetel en geglo het, omdat hulle 
dit kon sien! Dit was redelik. O, hoe God die hele tyd besig was om hierdie profeet op te lei! En hoe 
Egipte opgelei was in politiek, hierdie Raamses, om oor te neem! En toe het die groot wedstryd gekom, 
een dag, tussen intellektuele en geestelike krag. En Raamses, met al sy gode, was daar buite en het 
water ingegiet, om—om die god van die Nyl te seën. God het hom getref, en bloed het uit hom gevlieg. 
Hy het ... O, ek—ek het gedink dit was treffend, sien, om te sien wat plaasgevind het. O!

104

Kyk nou. Die intellektuele sal altyd na 'n redenasie gaan. En dit kan nie die geestelike kant sien nie, 
want dit is intellektueel. O, niemand kon dit enige ander tyd sien nie! Hulle kan dit nie nou sien nie.
105

Hulle kon dit nie sien in die dae van Elia nie. Hoe kon hierdie ou dons-gesig profeet ...

God vergewe my dat ek soiets sê. Maar ek—ek mismaak ... En God weet ek probeer maak—maak dit  
so belaglik soos ek kan, sodat jy die—die Gees van God kan sien.

Soos Paulus gesê het, “Ek kom nooit na julle toe en praat met verleidelike woorde en wysheid nie, 
want jou gedagtes sal wegdryf van die wysheid af. Maar ek kom met die krag van die Heilige Gees, dat 
julle—dat julle—julle—julle hoop en vertroue sal rus, nie in die wysheid van die mens nie, maar in die 
opstandingskrag van Jesus Christus.”

Dit is waarom ek dit so belaglik maak deur die groot, goddelike profeet te noem, “met 'n dons-gesig.” 
Omdat hy dalk soos 'n—'n vreeslike ding gelyk het langs 'n goed geklede priester en homself 'n man van 
God genoem het.
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Kyk na hom. Jy kon die heiligheid van daardie priester sien, in die intellektuele denke. Jy kon die 
tulband op sy kop sien, en die ander kant ... en die skouerkleed lê hier op sy boesem. Jy kon die 
natuurlike salfolie op sy baard sien afloop na die some van sy romp. Jy kon die offervure sien brand en al 
die rituele in orde. Nou, dit is waarna die natuurlike gedagtes sou gegaan het.

Dit is wat hulle vandag probeer doen, die oog, die poort na die siel. Maar, jy sien, die geestelike oog 
agter daardie oog!

Hulle kyk na hierdie ou dons-gesig man wat daar staan, hare op sy bors; en 'n groot stuk skaapvel 
om hom gedraai, van leer, 'n gordel oor sy lendene, met, waarskynlik kaalvoet, ou maer arms, die vleis 
hang hier af; en 'n wit, vloeiende baard regoor sy gesig; en 'n krom stok in sy hand, staan daar. Maar die 
geestelike oog kon sien hoe die krag van God daar buite beweeg, want dit was presies met die Woord. 
Nie wat die intellek sien nie; wat die geestelike oog sien!

En die—die natuurlike oog, vandag, sien 'n glansryke kerk, 'n gemeenskap met die burgemeester van 
die stad, of—of wat meer, in hierdie denominasies se organisasie. En hulle faal om die krag van die Heilige 
Gees te sien wanneer Dit die dooies kan opwek en die siekes genees. En—en—en hoe ... Sien? Hulle, 
hulle kyk, en hulle kyk na Hollywood, en hulle kyk na die mense op die straat.
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Die vroue, vandag, dink, “Wel, hierdie vrou, Susie, sy behoort aan die kerk. Sy het haar hare gesny. 
Sy dra grimering. Almal in die dorp hou van haar.”

Ek wonder oor die hemel? Sien? Wanneer dit teenstrydig met die woord is, kan God dit nie onderskryf 
nie. Hy, Hy sou teen Homself onderskryf. Hy sou Sy eie Woord verloën. En laat dit bekend wees, God sal 
dit nooit doen nie, al gaan die hemel en die aarde verby. 'n Vrou met gesnyde hare is 'n vloek in die oë 
van God, of 'n vrou wat 'n kledingstuk van 'n man sal aantrek. Sien? Die geestelike oog vang dit; hulle 
leef vir die hiernamaals. Die natuurlike verstand lewe om die vleeslike dinge van die dag te beredeneer.

Let nou op, God doen dit, en tog het die mense dit nie geweet nie. Die vleeslike gedagte het met die 
rede gegaan. God roep nou 'n geestelike uittog. Waar Hy 'n natuurlike uittog vir Sy mense geroep het, 
roep Hy 'n geestelike uittog vandag, aan (Sy wat?) Sy Uitverkorenes, slegs vir Sy Uitverkorenes.

108

Nou, Egipte kon nie sien dat Israel reg was nie, al was die lam se bloed aan die deur en die bo-
drumpel, en die dinge wat plaasgevind het.
109
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En God daar onder, beweeg in hierdie profeet, en neem 'n man se woord. Laat hom daar staan en 
neem 'n—'n staf waarop hy geleun het, en reik na die ooste en sê: “Laat daar vlieë kom en oor die 
Egiptenare blaas.” Het teruggeloop.

En almal het gesê, “Niks het gebeur nie. Niks het gebeur nie.”

Maar net na 'n klein tydjie het 'n ou groen vlieg begin rondsirkel. Na 'n rukkie was hulle waarskynlik 
twee pond per vierkantige meter, wat 'n man in bestaan gespreek het.

Daar was 'n intellektuele Raamses wat daar gestaan het, wat teen dit was; 'n baie godsdienstige 
man, en teen die Gees van die lewende God. En die natuurlike verstand kon net vir Raamses sien. Maar 
die geestelike verstand het die belofte gesien en het dit gesien gebeur.

Wel, as Josua en Kaleb daardie Amalekiete, Hewiete en Jebusitee kon roep asof hulle nie daar was 
nie, maar twee keer, of drie of vier keer hul grootte. En die natuurlike verstand, by Kades-Barnea, toe 
die verspieders verby gegaan het, het gesê, “Ag, ons kan dit nie doen nie. Ons ... Hulle is—hulle is 
teveel. Wel, ons is soos—ons is soos sprinkane teen hulle.”
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Maar Kaleb en Josua het God se belofte gesien en gesê, “Ons is meer as in staat om dit te doen.” 
Hoekom? Hulle het gekyk, “God het gesê, 'Ek gee julle die land.'” Sien? Die vleeslike verstand verstaan 
dit nie. Die geestelike verstand snap dit.

En hoekom? Wil jou iets vra. Waarom het die Egiptenare nie hierdie dinge gesien nie? Omdat hulle nie 
verkies was nie. God het vir Abraham gesê voordat dit gebeur het. Kry dit, jou slapende kerk! God het vir 
Abraham gesê voor dit gebeur het, “Jou saad sal in—in Egipte vertoef vir vierhonderd jaar en Ek sal hulle 
uitlei.” Dit is die rede waarom hulle dit gesien het, omdat hulle uitverkies was om dit te sien. Hulle is die 
uitverkiesing. Israel was uitverkies om die teken van God te sien, en hulle het uit Egipte gegaan waar die 
ongelowiges omgekom het.
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En vandag roep God Sy Uitverkorenes, die geestelike Saad van Abraham, deur die geloof wat hy in 
die Woord van God gehad het. Sien julle nie die geestelike Saad vandag nie? [Gemeente sê, “Amen.” — 
Red.] Dit sien nie die intellektuele kerk nie. Dit sien die Woord. En Dit word geroep uit daardie groot 
denominasies, tot in die Teenwoordigheid van Jesus Christus. Was dit duidelik? Het julle dit gesnap? 
[“Amen.”] Goed. Ons sal verder gaan. Die Uitverkorenes, alleen!

Doktor D.L.Ph., hulle sien dit nooit nie. Hulle was nie uitverkies nie.

En onthou, hierdie uitverkiesing wat nou kom, gaan net nie na 'n ander nasie toe nie, dit gaan na 
Glorie, waar hulle name op die Lam se Boek van die Lewe geskryf is. Nie onder die natuurlike klein 
dierlammetjie wat Israel uitgebring het nie, dat hulle kon afdwaal van daar af en teruggaan. Maar dit kan 
nie. Dit is onder die Bloed van die Lam van God wat gedood is voor die grondlegging van die wêreld. En 
hulle name is op die Lam se Boek van die Lewe gesit voor die grondlegging van die wêreld. En hulle is 
daarin, uitverkies. En wanneer daardie Lig oor hulle flits, soos dit, dan val daardie denominasionele mure 
weg van hulle, en hier kom hulle. “Kom onder hulle uit,” sê die Heilige Gees in hierdie laaste dae. “Raak 
nie hulle onreine dinge aan nie. Ek sal God vir julle wees; julle is seuns en dogters vir My.” Kyk nou.
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Israel het gewaak. Hulle het geweet dat God met Sy profete afgereken het. Hulle ... Woord kom na 
hulle toe, en hulle kom om dit te sien. En hulle het dit gesien.
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En nou die intellektuele teken, ons sien dit nou, dat hulle in hul organisasies glo. Hulle is steeds in 
hulle gelowe. Tog het hulle ...

Net soos Bíleam was, wat na die top van die heuwel gekom het waar Israel was. Daar was Israel, nie 
'n nasie nie, dit was net 'n volk wat rondgeswerf het en skuldig was. En Moab, sy broer, die intellektuele, 
die georganiseerde man, kom op na die top van die heuwel, met die biskop of die profeet wat hulle 
gehad het, en bou 'n altaar, en bring dieselfde offer. Maar hy het gefaal om die Vuurkolom en die 
Gekliefde Rots tussen Israel te sien.

So is dit vandag. Die intellektuele verstand het na die vermaarde persoon gekyk wat daar gestaan 
het. Hulle misluk om die geslane Rots sien. Selfs die biskop self faal om die krag van die Heilige Gees te 
sien, die uitroep van die Koning in die kamp. Hulle faal om dit te sien.

So, dit is hoe dit weer vandag is. God roep Sy uitverkore mense en hulle word nou verkies. En nou is 
hulle uitverkies vir wat? Vir 'n opstanding. En watter soort teken wys Hy hulle? Opstandingsteken.
114

Wat het Hy hulle dan gewys? 'n Verlossingsteken om hulle te verlos van die slawerny, 'n teken van 
krag wat die hemel kan sluit of die lug kan verduister.

En nou wys Hy die krag van die opstanding van Sy Seun wat onder hulle woon, om hulle op te wek 
uit  hierdie  graf  en  begraafplaas  waarin  ons  is,  na  die  Land  wat  Hy  aan  ons  belowe  het.
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Opstandingsteken, roep uit geestelike Egipte en geestelike Babilon, wetende.

Laat ek dit nou stilweg sê, dat julle dit sal snap. Doen dit deur dieselfde stelsel waarop Hy dit 
gedoen het aan die begin, dieselfde ding wat Hy doen. Verblind die oë van ongelowige; maak die oë van 
die gelowige oop. En sien politiek doen dit aan die intellektuele kant, politiek en kerk, politiek en nasies, 
alles; en die ander kant is weggesteek van hulle, 'n geestelike saak.
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God het een man in die woestyn geneem en hom opgelei. En het hom teruggebring, en neem die ding 
oor, en bring die mense uit. Sien wat ek bedoel? Hy kan nie Sy program verander nie. Hy is God. Hy sal 
nooit met 'n groep deel nie. Hy het nooit. Hy deel met 'n individu; en Hy het en Hy sal. En Hy het 
belowe, selfs in Maleagi 4, Hy sal dit doen. Dis reg. So is daar Sy belofte, wat Hy was; belowe wat Hy 
gesê het Hy sal doen, en hier is ons. Wat 'n volk, gelukkig, moet ons wees; gee hulle die teken, deur Sy 
beloofde Woord teken, beloofde Woord. Hy het belowe dat Hy dit sou doen. En hulle ... “Sal die Geloof 
van die volk herstel, die harte van die volk, terug na die Geloof van die oorspronklike pinkstervaders.” Hy 
het belowe om dit te doen en Sy tekens te toon.
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“En soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees by die koms van die Seun van die mens.” 
Watter soort teken het die kerke by Sodom gesien? Wat het die intellektuele kerk gesien? Twee 
predikers. Wat het die geestelike Kerk, uitverkore, Abraham en sy groep gesien? Het God gemanifesteer 
gesien in 'n liggaam van vlees, van menslike vlees, wat die gees kon onderskei en vertel wat Sara agter 
Hom gesê het. “Soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees met die koms van die Seun van die 
mens.” Ons sien die Heilige Gees doen dieselfde ding onder ons, werk in menslike vlees. Dis die uur. Sien? 
Ons is net hier, vriende. Dis al. 'n Eksodus is aan.

Maar let nou op, Hy het dit toe gedoen deur wat? Let op en sit jou geestelike denke op. Mag die 
Heilige Gees nou net die ou pet van onverskilligheid neerlê en kyk aandagtig. As God ooit 'n besluit neem 
om enigiets op een manier te doen, kan Hy dit nooit verander nie.
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In die tuin van Eden, toe Hy 'n man terug na gemeenskap wou verlos, het Hy 'n besluit geneem: dit 
was die bloed. Hulle het opleiding probeer, hulle het denominasie probeer, hulle het probeer om te 
nasionaliseer en alles anders, en dit werk nooit. Daar is net een plek waar God ooit die mens sal 
ontmoet, dit is onder die gestorte Bloed, soos dit in Eden was. Dit het nooit verander nie. Enigste plek 
waar God ontmoet het in die dae van Job, was onder die offerlam. Enigste plek waar Hy ontmoet het in 
die dae van Israel, onder die offerlam; soos Hy gedoen het in die tuin van Eden, onder die offerlam.

Die enigste plek waar Hy vandag ontmoet, is nie in die denominasies nie; hulle maak 'n bohaai en 
skoor met mekaar. Nie in kerkskap nie; hulle doen steeds dieselfde ding. Nie in die intellektueles; hulle is 
almal deurmekaar. Maar onder die Bloed van die Lam kan elke gelowige ontmoet met gemeenskap, waar 
die Lewe is.

God het gekies, in die dae van die uittog het Hy 'n groep uitgeroep. En uit daardie groep, ek wil hê 
julle moet iets opmerk, het Hy net twee wat na die beloofde land gegaan het. Wat het Hy gekies om 
hulle mee uit te neem, politiek, organisasie? Hy het 'n profeet gekies, met 'n bonatuurlike teken van 'n 
Vuurkolom, dat die mense nie verkeerd sou verstaan nie. Wat die profeet gesê het, was die Waarheid. En 
God het neergedaal, 'n Vuurkolom, en Homself geregverdig, het Sy Woord getoon. Dit reg? [Gemeente 
sê, “Amen.” — Red.] Dit is wat Hy gebring het, Sy eerste eksodus. Sy tweede uittog ...
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God gaan altyd in drie's. Hy is volmaak in drie's. Julle almal sien my prediking, dit is altyd drie's en 
sewes. Uh-huh. Sewe is die “voltooide.” Drie's is Sy “volmaaktheid.” Eerste, Tweede en Derde Trek. En, o 
alles, alles. Sien? Regverdigmaking, heiligmaking, doping met die Heilige Gees. Vader, Seun, Heilige Gees. 
Alles! Sien? Let op.

Wat het Hy gedoen, die eerste eksodus? Hy het 'n profeet gestuur, gesalf met 'n Vuurkolom, en Hy 
het die mense uitgeroep. Dit was Sy eerste uittog.
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En toe Israel se tyd verby was, het Hy weer gestuur, 'n God-Profeet met 'n Vuurkolom. Johannes het 
Dit uit die hemel sien neerdaal soos 'n duif. En Hy het gesê, “Ek gaan na God en ek keer terug na God.”

Na sy dood, begrafnis en opstanding; Saulus van Tarsus, op sy pad na Damaskus, het daardie selfde 
Vuurkolom gesien. En hy, 'n Hebreër, goed geleerd in die Woord, het gesê, “Here, Wie is U?” Hy het 
geweet dit was die Here, daardie Vuurkolom. Hy was 'n Hebreër. Het gesê, “Wie is U?”

En Hy het gesê, “Ek is Jesus.”

Die tweede eksodus, het Hy 'n Profeet gebring, gesalfde, wat Sy Seun was, God-profeet. Moses het 
gesê dat Hy 'n Profeet sou wees; en het die Vuurkolom gehad en het tekens en wonders gedoen. En 
dieselfde Profeet het gesê, dat, “Wie ook al in My glo, die werke wat Ek doen, sal hy ook doen.”
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En hier het Hy dieselfde ding in die uittog belowe in die laaste dae, en Hy kan dit nie verander nie.
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En deur die wetenskaplike bewys, deur die getuienis van die Gees, deur die werke van die Gees, ons sien 
dit vandag, die groot Vuurkolom beweeg onder ons; en die tekens en wonders van die opstanding van 
Jesus Christus, wat die mense uit 'n denominalisme roep, in die Teenwoordigheid van Jesus Christus, om 
te lewe en na 'n Land te gaan. Daar is geen fout, vriende. Dit is nie wat ek sê nie; ek is net jou broer. 
Maar dit is wat God aan jou bewys, wat dit die Waarheid maak. Dieselfde Vuurkolom het Hy vir die ander 
twee gebruik, Hy het dit vandag onder julle gebring en Dit deur wetenskap bewys. Soos julle weet, het 
Life tydskrif Dit verlede maand daar gepak. Waar ...

Hoeveel was hier en het my dit gehoor vertel wat gebeur het, voordat dit dit gedoen het? Ek dink 
omtrent almal in die kerk.
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Daar is dit. Hulle weet nie waaroor dit gaan nie; wetenskaplikes probeer. Enigiemand wat 'n foto van 
Dit het, genoem in, “'n Wolk, ses-en-twintig myl hoog, in die vorm van 'n piramide.” Sewe Engele 
verteenwoordig daarin, teruggebring en bring julle die Woord van God, onder die inspirasie. Dit vertel jou 
van hierdie ure waarin jy kom en leef. Die geestelike verstand sal dit nou kies, sien, en dit snap. Dit is 'n 
eksodus. Ons gaan weggaan, een van hierdie dae. Dank aan God. Onthou.

En ek sal afsluit, net 'n minuut. Ek het tien minute.

Let op die Vuurkolom wat hulle uitgeroep het, het hulle na die beloofde land gelei, onder die salwing 
van 'n profeet. 'n Vuurkolom waarna hulle kon kyk, het hulle na die beloofde land gelei, onder gesalfde 
profeet. En hulle het hom gedurig weggewys. Dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Sekerlik.
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Nou, ek weet ons moet 'n doopdiens hê. Ek het meer as ses bladsye hier, dink ek. Maar ek gaan nou 
stop, net in 'n oomblik.

Hou dit dop. Ons is in 'n uitroep. “Kom uit Babilon uit, My volk,” sê die engel se stem.“ Uit wat? 
Verwarring. Is die Metodis reg, of die Baptis, of die Katoliek? ”Kom uit dit uit.“ God is reg. Hoe weet jy? 
”Laat elke mens se woord 'n leuen wees en Myne die Waarheid. Kom uit dit uit.“ Wat weet jy? Dieselfde 
Vuurkolom, dieselfde salwende Gees, wat lei na die beloofde Land.

Let op, het hulle gelei, hulle uitgebring, na die beloofde land gelei; Israel, die volk.

En dieselfde God, dieselfde Vuurkolom! Dit alleen ... “Hulle sê dat die ... dat die kamera ... ”Wanneer 
jy George J. Lacy lees; nie ek nie, nou. Jy lees waar George J. Lacy daardie foto ondersoek. Die hoof 
van die F.B.I., vir vingerafdruk en dokumente, daar is sy verklaring. “Iemand sê, ''n Dubbel-blootgestelde 
lens.'” Tienduisende mense het daarna gekyk, met hulle eie oë. Ons het hier gestaan en daarna gekyk. 
Julle het daarna gekyk. [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Dit is nie. “Hulle het gesê, 'Dit was 'n optiese 
illusie.'” Wat het mnr Lacy gesê? “Die meganiese oog van hierdie kamera sal nie sielkunde neem nie.” Uh-
huh. Was geen optiese illusie nie. Dit is daar, dieselfde Vuurkolom.
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Toe sê hulle, “O, wel, dit was illusie.”

Nou, kameras, alles, vir in honderde kilometers van Tucson!

Ses maande voor dit gebeur het, het ons vir julle gesê, deur die Heilige Gees, ek sou daarheen gaan 
om die nuus te kry. Want, die piramide se geskrif aan die buitekant, soos die broer die droom gehad het, 
en ek het dit aan julle geïnterpreteer. Dit is die hele interpretasie. Nou, al die verborgenhede van 
regverdigmaking, heiligmaking, die doping met die Heilige Gees, is klaar verduidelik. Nou om die los punte 
daarvan op te tel, wat weggesteek was in die Sewe Seëls, nie die sewe kerke nie. Die Sewe Seëls 
openbaar die verborgenhede. En toe het Hy hierdie ding oopgemaak, aan die bokant, en 'n Rots daar 
gevind, wit, maar nog nooit op geskryf nie. Dit was 'n raaisel.
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Gaan na Tucson; vooruit gesê voordat dit gebeur het. Staan noord van Tucson, getuies wat hier 
staan met dit, toe 'n ontploffing kom wat die berge byna van die grond af geskud het. En terselfdertyd 
'n sirkel van Lig wat daar ver in die lug hang, toe die wetenskap nou die foto's geneem het. “Ses-en-
twintig myl hoog,” omtrent vyf keer die afstand wat mis of enigiets kan wees. En hulle kan nie eens 
uitvind wat dit gedoen het nie.

“Dit sal Lig wees ongeveer in die aandtyd.” Die pad na Heerlikheid sal jy sekerlik vind, as jy uitverkies 
is. Daardie Saad val op droë grond, op rotse, dit sal nooit enigiets doen nie; harde, klipperige harte wat 
onverskillig wil wees. Maar as dit sal val op die sagte, ryk grond van geloof, sal Dit 'n Christen voortbring 
wat vrugte van die Gees dra.

Let op hoe God dit gedoen het. Nou Hy het daardie selfde Vuurkolom. Dit is geregverdig.125

Iemand het gesê, “Waarom gaan jy nie vir daardie wetenskaplikes vertel nie?”

Dink jy hulle sal dit glo? “Werp julle pêrels nie voor die varke nie.” Jesus het gesê om dit nie te doen 
nie. Ek het geen leidings om dit te doen nie, maar woon reg in die stad daar waar  hulle  daarna  geroep
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het. Ek het gedink ek sal afgaan. Die Heilige Gees het gesê, “Bly weg. Dit is nie vir hulle nie. Gaan terug 
en vertel die tabernakel.” Goed.

“En dit sal gebeur. As dit wat hulle sê, gebeur, onthou dan, Ek het gespreek,” sê die Here, “kyk, 
voordat dit gebeur.” Daar gebeur dit. Luister na die Bybel, die Stem van God wat na jou roep in hierdie 
dag.

Nou wil ek hê jy moet oplet. Hierdie selfde Vuurkolom lei die mense weer na 'n beloofde Land, die 
Millennium. Waar, het ons gevind, onder die inspirasie van hierdie Sesde Seël, (dit is nog nooit voorheen 
geleer nie), hoe die aarde moet gesuiwer word vir die Millennium. Die Vuurkolom lei hulle na 'n Millennium.
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En let op die Vuurkolom wat Israel uit die slawerny gelei het, in daardie uittog; die Vuurkolom, onder 
die leierskap van God ... God was die Vuur, en die Vuurkolom het net die profeet gesalf. Die Vuurkolom 
moes as 'n hemelse getuie staan dat Moses uitgeroep is.

Onthou Datan-hulle het gesê, “Wel, ons moet 'n organisasie begin. Moses, neem te veel op jouself. 
Jy probeer sê jy is die enigste heilige een onder ons. Die hele gemeente van die Here is heilig. Hoe kan jy 
dit op jouself neem?”

En Moses het op sy aangesig geval en begin huil. God het gesê, “Skei jouself af van hom. Ek sal net 
die aarde oopmaak en hom wegsluk.” Tipe. Hoe kan ... Moses het vir hulle gesê dat hy hulle vertel wat 
God gesê het, God het Dit geregverdig om die Waarheid te wees.

Selfs Miriam, die profetes self, en Aäron, het vir Moses gelag omdat hy met daardie Ethiopiese meisie 
getrou het, het 'n gek van hom gemaak. En God het kwaad geword; teen Sy kneg gespreek. Wat het Hy 
gedoen? Hy het hulle na die tabernakel geroep. En Miriam, tog, sy was 'n profetes. Maar Moses was 
meer as 'n profeet, meer as 'n profeet. Hy het gesê, “Vrees jy nie God nie? As daar 'n profeet onder julle 
is, sal ek, die Here, met hom in visioene praat en Myself aan hom bekend maak in drome, maar,” het 
gesê, “nie Moses nie.” Het gesê, “Vrees jy nie God nie?” En sy—sy was half dood met melaatsheid, 
daardie minuut. Julle weet dit.
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Het Hy nie gesê nie, “Johannes die Doper. Het julle uitgegaan om 'n profeet te sien? Ja, meer as 'n 
profeet”? Hoekom? Waarom was hy meer as 'n profeet? Hy was die boodskapper van die verbond, die ark 
wat daardie twee bedelings saam vermeng het.
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En vandag, die ... wat ons onder ons het, hierdie groot Heilige Gees, is meer as 'n profeet. Dit is God 
wat onder ons manifesteer met Sy Woord om dit te bewys. Doen meer as 'n profeet, duisend keer meer 
as wat die profete doen.

Elia, die een van die grootste profete van die eeu, het slegs vier dinge bonatuurlik gedoen in sy hele 
lewe van tagtig of meer jare. En Elisa, met 'n dubbele deel, het agt gedoen.
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En ons sien duisende maal duisende, met ons eie oë, kyk na die Engel van die Here, in 'n Vuurkolom. 
Wetenskaplike soektog, neem dit na die wêreld, wetende dat hulle deur dit geoordeel gaan word. Wat 
het daardie Lam gedoen, daardie Engel van die Here, wat Christus was? Glo julle dit? [Gemeente sê, 
“Amen.” — Red.]

Johannes 6. Hulle het almal hierdie water gedrink en het 'n groot tyd en vreugde beleef. Hy het 
gesê, “Ek is die Brood van die Lewe wat uit God uit die Hemel kom. Ek is daardie Rots wat in die woestyn 
was.”

Hulle het gesê, “Nou weet ons dat Jy mal is. Jy is—Jy is mal. Jy, Jy het 'n duiwel op Jou. Jy is 'n mal 
man, met 'n duiwel.” Julle weet, mense kry 'n gees op hulle, soms raak hulle baie aktief, godsdienstig. 
Hulle het gesê, “Jy is—Jy is 'n duiwel. Jy het 'n duiwel op Jou. Jy is 'n Samaritaan, en Jy het 'n duiwel op 
Jou.” Het gesê, “En hier is Jy nie eers meer as vyftig jaar oud nie, en sê Jy 'het Abraham gesien'?”

Ek kan sien hoe Hy 'n paar treë terug staan. Het gesê, “EK IS WAT EK IS. Voordat Abraham was, IS 
EK.” Dit was 'n brandende Vuur, daardie Vuurkolom in die bos.
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Toe Hy gesterf het en opgestaan het op die derde dag, en Saul Hom ontmoet het op die pad, was 
Hy terug na daardie Vuurkolom. Het gesê, “Ek kom van God, en Ek gaan na God.”

Toe Petrus in die gevangenis was, het daardie Vuurkolom ingekom, die deure oopgemaak en hom na 
die buitekant geneem. Dis reg.

Waarheen het daardie Vuurkolom hulle gelei?

Onthou nou, Moses was nie die Vuurkolom nie. Hy was die gesalfde leier, onder daardie Vuurkolom, 
en die Vuurkolom het net sy boodskap met tekens en wonders geregverdig.

En daardie Vuurkolom het hulle na die land gelei wat God hulle belowe het, waar Hy, Self, vlees onder
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hulle gemaak sou word, eendag. Dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Wat het hulle gedoen? 
Gemurmureer en ineengekrimp, en alles anders, om te wys dit was onder die bloed van 'n gewone lam.

Maar hierdie keer (eer aan God), die Pilaar wat ons onder ons sien, die Vuurkolom sal ons lei na die 
Millennium, waar Hy sal terugkeer na Sy volk in daardie groot Millennium heerskappy na hierdie eksodus, 
waar ons ewig sal leef met hom. Hy het altyd die Woord van die Vader, bewys altyd dat Dit reg is.

Ons is in 'n eksodus. En gaan weg, en sit die bande af in 'n oomblik. O, my vriende, my broers, beide 
teenwoordig en die wat die bande sal hoor, laat my ... as julle broer en burger van die Koninkryk van 
God. Kom uit, in hierdie uittog, want alles wat agter gelaat word, sal die merk van die dier dra. Kom uit 
Babilon uit. Kom uit hierdie verwarring uit. Kom uit hierdie stelsels uit en dien die lewende God. Laat ...
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Hierdie groot Engel van die Verbond! “Jesus Christus, in die vorm van God, het dit nie roof geag om 
aan God gelyk te word nie.” Nou is Hy 'n Vuurkolom, in dieselfde vorm as wat Hy daar was, en het die 
eerste eksodus gebring, het die tweede eksodus gebring, en hier is Hy met die derde eksodus.

Die eerste eksodus, wat het Hy gedoen? Hy het hulle uit 'n natuurlike land gebring, na 'n natuurlike 
land.
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Die tweede eksodus, Hy het hulle uit 'n geestelike toestand gebring in 'n geestelike doping met die 
Heilige Gees.

Nou bring Hy hulle uit die geestelike doping met die Heilige Gees, reg terug in die Ewige Land van die 
Millennium en die groot Hiernamaals. Dieselfde Vuurkolom, deur dieselfde gesalfde stelsel, dieselfde God 
doen dieselfde dinge! En dieselfde Woord,verklaar die eerste een, verklaar die tweede een. Dieselfde 
Woord verklaar die tweede een, het die derde een verklaar, en hier sien ons Dit onder ons.

Kom uit. O! Kom uit hierdie chaos uit. Kom na die lewende God. Kom na die Woord. “En die Woord het 
vlees geword en het onder ons gewoon.” En nou is Hy in ons vlees en woon onder ons. Kom uit en dien 
die lewende God.

Terwyl ons ons hoofde buig. ['n Broer praat in 'n ander taal. 'n Ander broer gee 'n interpretasie — 
Red.]

Met julle hoofde gebuig. Vanuit die dieptes van jou siel, vanuit die dieptes van alles wat in jou is, is 
jy gewillig om te onthou ... Is jy gereed om al die dinge van die wêreld te stop en vir God te leef? Nou, 
as jy dit nie bedoel nie, moenie dit doen nie. Maar as jy dit bedoel, met jou hele hart, dat jy nou oortuig 
is. Soos Jesus aan die einde van Sy bediening gesê het, Glo julle nou?“ Is jy oortuig dat hierdie dinge reg 
is, geregverdig deur God, en dat ons in die eindtyd is, en jy wil werklik na Christus toe kom nou? Kom in 
hierdie uittog, uitgeroep uit onverskilligheid, denominasionalisme, idees en dinge van die wêreld. En jy wil 
heelhartige aan Hom oorgee en uitgaan in die uittog, vir die geseënde beloofde Land, sal jy jou hande 
opsteek terwyl ons bid? Is julle regtig seker dat julle wil uitkom, almal?
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Hemelse Vader, diegene wat hulle hande op het, laat hulle nou uitkom, Here. Laat die Heilige Gees, 
op die belofte van die Woord, laat die Heilige Gees in hulle harte inbeweeg. Uit ons gemeente was daar 
omtrent twintig hande, Ek veronderstel, Vader, hulle is tevrede en weet dat dit—dat dit waar is, en hulle 
wil uitkom. As daar was ...
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In die dae van die uittog van Israel, uit twee-en-'n-half miljoen mense, het net twee die land 
binnegegaan.

In die dae van Jesus Christus was daar ongeveer honderd-en-twintig wat dit gemaak het.

En nou, in die dae van die einde van die wêreld, het U gesê, “Nou is die poort en smal is die weg, en 
min sal daar wees wat dit vind. Maar breed is die weg wat lei tot vernietiging, en baie sal ingaan.” 
Daardie woorde kan nie faal nie. Hulle is U s'n.

Nou bid ek vir hulle, Here. Ek bid dat U hierdie uur, deur U Heilige Gees, hulle harte sal besny. Haal al 
die dinge van die wêreld uit. Besny hulle ore, want hulle kan duidelik die God se stem hoor, roepend, deur 
Sy Woord en deur die Lig van die dag. En gee, Here, dat hulle oë oop sal wees, sodat hulle die 
heerlikheid van God mag sien in hierdie laaste sluitende uur. U het gesê, “Alles wat die Vader My gegee 
het, sal kom en Ek sal hulle opwek op die laaste dag.”
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Here, miskien is daar baie hier wat nog nie verstaan nie. Ek bid dat U met hulle sal deel, en hulle nog 
'n geleentheid sal toelaat, Here, dat hulle in staat kan wees om te verstaan, om U te hoor praat deur U 
Woord, Uself te bewys; en dan met ons praat in die bonatuurlike stem, en dan met 'n interpretasie; om 
te sien U groot werke bewys dit waar, volgens die Bybel. Ek bid, God, dat U ons van ons sondes sal 
vergewe en nou, en as ek myself oor hierdie Woord lê.

God, ek dink dat, net 'n week gelede, ek—ek  het myself oor 'n dooie man op die vloer hier gelê. Ek136



www.messagehub.info

Preke Gelewer Deur

William Marrion Branham
"… in die dae van die stem …" Openb. 10:7

24Die Derde Eksodus

het gesien die groot Heilige Gees bring hom terug na die lewe. Sy oë het omgedop in die agterkant van 
sy kop, gelê, dood. Net 'n bietjie, 'n paar woorde van die noem van U Naam, het ek hom sien lewe. Hier 
is hy vandag, lewend, nog. Here, U is dieselfde God, dat, toe Paulus homself oor daardie seun gelê het, 
wat na hom geluister het, so lank, daardie mens wat van die venster afgeval het. U is dieselfde God wat 
lewe kan herstel. Ons dank U, Vader. Mag ... Die ongelowige mag nie glo nie. Maar ons glo, Here. U het 
Uself aan ons bewys.

Nou laat die oordenking van my hart, en die gedagtes van my verstand, my krag en alles, gesmelt 
word in hierdie Woord. En laat die Woord en ek, saam, Here, met die volk, marsjeer na die Koninkryk van 
God. Gee dit, Here. Vergewe ons sondes. Genees ons siekte en maak ons onderdane van U Koninkryk.
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En nou, terwyl hierdie kom, Here, en die bad word oopgemaak, die water is gereed, en die doop sal 
begin binne 'n paar minute, ons onthou toe hierdie selfde evangelie verkondig is, die Bybel gesê het, “So 
baie as wat geglo het, is gedoop.”

Hier is sakdoeke wat hier lê, Here, wat ek seën in die Naam van Jesus Christus, vir die genesing van 
die siekes. Dan wanneer ...

Ons dienste is lank, uitgerek, want die ure is laat. Ons moet die Woord insit terwyl daar 'n grond is 
om dit in te sit, want die koue winter kom. Ons sien dit. Die blare val en ons weet die winter is naby. 
Ons moet die oppervlak krap en die Saad begrawe. So, ek bid, Hemelse Vader, dat U tot elke hart sal 
spreek.
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En die Bybel het gesê, “Soveel as wat geglo het, is gedoop.” En, Here, as daar nou baie is wat geglo 
het, en nog nooit gedoop is in die Naam van U geliefde Kind nie, Jesus, mag hulle vanoggend kom, soet 
en nederig, en hulle sonde bely, en sterf aan die dinge van die wêreld; om begrawe te word, om die 
Naam van Jesus Christus te neem; om goddelik te leef, hierna, met die hulp van die Heilige Gees. Ons 
verbind hulle nou aan U, Here, vir hierdie doel, in die Naam van Jesus Christus. Amen.

Nou gee ons die diens oor aan Broer Neville, en wat hy ookal het om te sê, terwyl hy gereed maak 
vir die doopdiens.

En vanaand, teen sewe-dertig, as die Here wil, wil ek hierdie ander Boodskap op band sit. God seën 
julle tot dan.


