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Vir 'n skriflesing vanmiddag, uit die boek van Markus, die 16de Hoofstuk van Markus. En ek wil hê 
julle moet staan met julle Bybels as ons uit God se woord lees. Markus 16, begin met die 9de vers.
1

Toe Jesus opgestaan het vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eerste aan Maria 
Magdalena, uit wie Hy sewe duiwels gedryf het, verskyn.

En sy het gegaan en aan hulle vertel wat saam met Hom was, terwyl hulle getreur en 
geween het.

En hulle, toe hulle gehoor het dat Hy lewendig was en deur haar gesien is, het dit nie 
geglo nie.

Daarna het Hy aan ander vorms verskyn, van twee ... (Verskoon my.)

Daarna het Hy in 'n ander vorm aan twee van hulle verskyn terwyl hulle na 'n ander dorp 
geloop het.

En hulle het gegaan en dit aan die oorblyfsel vertel: hulle het ook nie geglo nie ...

Daarna het Hy aan die elf verskyn toe hulle gesit en eet het en het hulle verwyt oor hulle 
ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle nie diegene geglo het wat Hom gesien het nadat 
Hy opgestaan het nie.

Is dit nie vandag 'n prentjie nie! Hulle glo nie dat jy 'n getuie is nie.2

En Hy het aan hulle gesê: gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan elke 
skepsel.

Hy wat glo en gedoop is, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal verdoem word.

Dit trek net die streep, die een kant of die ander.

En hierdie tekens sal hulle volg wat glo; In My naam sal hulle duiwels uitdryf; hulle sal 
spreek met nuwe tale;

Hulle sal slange opneem; en as hulle enige dodelike ding drink, sal dit hulle nie seermaak 
nie; hulle sal hulle hande op die siekes lê, ... hulle sal herstel.

Nadat die Here met hulle gepraat het, is Hy in die hemel ontvang en sit aan die 
regterhand van God.

En hulle het uitgegaan, ... en oral gepreek terwyl die Here saam met hulle gewerk het ... 
en die Woord met tekens bevestig het. Amen.

Laat ons ons hoofde buig.

Here, ons glo dit is die laaste opdrag vir die kerk. Ons glo dat die Woord vlees gemaak is en onder 
ons gewoon het. En ons glo dat enige mens niks beter is as sy woord nie, daarom glo ons dat hierdie 
Woord U is. En ons glo dat dit U is, dieselfde gister, vandag en vir ewig. Kom vandag na ons, O Vader 
God, in die vorm van die Woord en laat die volk sien dat U die opgestane Christus is en opgewek is in 
hierdie laaste dag, in die vorm wat U gesê het dat U sal wees, die gemanifesteer Woord. Toe U op aarde 
was, was U die geprofeteerde Woord, gemanifesteer in 'n menslike vorm. En die Woord word geprofeteer 
vir hierdie dag. Kom, Here Jesus, en bring Dit na ons vandag, die Woord. Doen U interpretasie van die 
Woord, sodat ons “onuitspreeklike blydskap en vol van heerlikheid” kan hê. In soverre dat ons U 
aangenaam gevind het en U Woorde waar en bevestig in ons harte, dat ons van die dood tot Lewe 
oorgegaan het.

3

Ons almal wat gebore is uit daardie een boom in die tuin van Eden wat verbode was om aan te raak, 
die vrou, want in haar is daar geen lewe; sy is net 'n eier. Die lewe kom van die Man, wat Christus was. 
En ons is gebore uit die vrou, en soos die Bybel vir ons sê, “van 'n paar dae en vol smart en 
benoudheid.”

Vader, ons is ook gebore uit die Lewegewende, van die man. Die man kom na die vrou en die kiem is 
van die man; terwyl U gees die maagd oorskadu het en in haar moederskoot was die Bloedsel geskep; 
die Bloedsel, nie Joods nie, nie heiden nie, maar God, geskape Bloed. In daardie Bloed het ons ons hoop. 
Dit was nie van 'n vrou of van 'n man nie; Dit was van God.

4

Daarom bid ons vandag, Here, soos ons onsself as deelgenote van die vrou-boom sien en ons moet 
almal sterf omdat daar geen lewe in die vrou is nie, nou ook, Vader, is ons die voorreg gegee om deel te
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wees van die Man-Boom, wat Christus was. En nou, deur Hom het ons Lewe, Lewe, die Woord word 
Lewe gemaak onder ons. Gee, Here, dat hierdie dinge so 'n werklikheid vir die kerk sal word, dat hulle sal 
sien en ons die uur waarin ons leef, sal verstaan.

Genees die siekes en die verdruktes. Mag daar hierdie middag nie 'n swak persoon onder ons wees 
wanneer hierdie diens sluit nie. Mag dit so lank onthou word onder die mense! Mag U diensknegte, die—
die pastore, die herders, mag hulle so geïnspireer word dat hulle kerke gerewolusioneer sal word en die 
groot dienste plaasvind en 'n outydse herlewing hier in hierdie stad onder hulle begin, wat die staat en 
nasie van hulle voete sal vee en selfs wêreldwyd. Gee dit, Here. U hou die sleutels van hierdie gebed in 
U hand. Help ons, ons bid in Jesus se naam. Amen.

Julle mag sit.

God moet oordeel oor die aarde bring. En God moet iets hier hê, 'n standaard om die wêreld mee te 
oordeel, want dit sou onregverdig wees, in God, om die wêreld te oordeel en die wêreld weet nie van 'n 
standaard waarvolgens hulle moet leef nie. Hoeveel glo dit is waar? As die kerk die standaard is, watter 
een is dit? Die Woord, God het gesê dat Hy die wêreld deur Jesus Christus sal oordeel. Hy is die woord. 
“In die begin was die Woord, die Woord was by God, en die Woord was God. Die Woord is vlees gemaak 
en het onder ons gewoon.” “Dieselfde gister, vandag en vir ewig.”

5

Nou wil ek hierdie middag met jou praat oor 'n baie vreemde onderwerp, dit kan vir jou wees. Maar in 
hierdie onderwerp gaan ek vir my Here 'n—'n regverdige verhoor gee. Ek dink nie Hy het die regte soort 
verhoor voor Pilatus se hof gekry nie. Ek—ek glo nie Hy het—Hy het die regte verhoor gehad nie, daarom 
het hulle fout gevind met hom en hom veroordeel en hom gekruisig. Maar ons gaan vanmiddag optree 
soos in daardie verhoor.

6

En jy sê, “Kan jy Hom 'n verhoor gee?”

As Hy die Woord bly, kan ons Hom die verhoor gee, omdat Hy nog die Woord is. En ons kan vir Hom 
'n verhoor gee. En ek wil sien in hierdie hof, vanmiddag, as ons hierdie gebou neem om die hof te 
verteenwoordig, dat ons wil sien dat Hy 'n regverdige verhoor kry, of dit vir Hom of teen Hom is. Ons wil 
beide kante gee. En dan, in hierdie geval, wil ek Hom, Wat die Woord is, verhoor.

Nou, hierdie Skrifgedeelte wat ek sopas gelees het, Markus die 16de Hoofstuk, selfs Dokter Scofield 
hier sê, “Van die 9de vers aan, is nie gevind in twee van die oudste manuskripte nie.” Dit word algemeen 
geglo onder mense, ons onderwysers van vandag wat dit so wil glo, dat dit daar ingespuit is deur die 
Vatikaan.

7

Maar ek vind dat Irenaeus en baie van die vroeë skrywers verwys na Markus 16. Julle ander mense 
wat geskiedenis bestudeer, Bybel geskiedenis, weet dat die vroeë apostels, selfs na Jesus se dood, en 
toe Polycarp en Irenaeus en Saint Martin en Saint Columba, en almal van hulle, terug verwys het na 
hierdie Markus16. Dit moes dus outentiek gewees het, anders sou hulle nooit daarna verwys het nie. En 
Johannes was die een wat die briewe saamgestel het en Polycarp was 'n boesemvriend wat hom gehelp 
het om dit te doen, volgens die geskiedenis.

Nou vind ons uit dat hulle dit nie vandag glo nie. Hulle probeer om weg te kom van die werklikheid 
daarvan dat God werklik is; in plaas daarvan, net van 'n verklaring of 'n geloof. Die ware God, hierdie 
hoofstuk sal bewys dat dit so is, en elke bewys wat hulle kan kry.

Soos 'n sekere groot leermeester, President van die Soedan Missies, my vroutjie daar was 
teenwoordig toe hy na my plek toe gekom het, Paris Reedhead. En hy het gesê, “Broer Branham, ek 
verstaan dat jy 'n Baptis was.”
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Ek sê toe, “Ja, Meneer, dis reg.”

En hy het gesê, “Wel, ek wil jou iets vra.” Hy het gesê, “Toe ek 'n klein seuntjie was, het ek 'n 
ondervinding gehad. En my moeder het wasgoed gewas en alles, om my skool toe te stuur. En ek het 
gedink, sekerlik, as ek my B.A. gekry het, dat ek Christus sou vind.” Hy het gesê, “Toe dit vir my gegee 
is, het ek dit nie gevind nie. Toe ek my Doktorsgraad gekry het, het ek gedink ek sal dit vind. Toe ek my 
LLD gekry het, het ek gedink ek sal dit vind.” Hy het gesê, “Broer Branham, ek het genoeg grade, beide 
letterlike en—letterlik en ook eregrade, dat ek jou mure met hulle kon pleister. Maar waar is die God van 
die Bybel?” Hy het gesê, “Was die leraars verkeerd?”

Ek het gesê, “Wie is ek om te sê dat die leraars verkeerd was?”

Hy het gesê, “Wel, hier is wat ek verstaan, dat jy na Pinkster verander het.”9

En ek het gesê, “Wel, ek sê nie ek ... Ek glo toe ek in die Koninkryk van God gebore is, was ek 
outomaties Pinkster,” het ek gesê, “omdat Pinkster nie 'n organisasie is nie. Hulle het probeer om dit te 
maak,  maar  dit  is  nie.  God  sal  'n  Presbiteriaan,  Lutheraan,  of  wie  jy  ookal  is,  vul.  Sien,  so  dit  is  'n
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ervaring en nie 'n organisasie nie. Jy kan dit nie organiseer nie. Dit is 'n ervaring.”

En hy het gesê, “Wel, ek wil vir jou sê wat gebeur het.” Hy het gesê, “Van Indië, in hierdie dae, 
stuur hulle mense hier vir hulle opvoeding.” Het gesê, “In ons skool was daar 'n gawe Indiese seun wat 
hierheen gekom het en hy het sy opleiding gekry. En toe hy teruggaan ... ” Ek dink hy sou 'n elektriese 
ingenieur of iets geword het. Hy het gesê, “Maar as ons ... ”

Hulle het 'n skool net soos Broer Oral Roberts daar het. Hulle onderrig ingenieurswese en wat ook al.10

Hy sê toe, “Op die pad terug het ek en 'n ander bedienaar vir hom gesê, 'Jy gaan nou terug na Indië 
... '” En jy weet die—die Indiërs aanbid Mohammed. En hy het gesê, “Waarom verlaat jy nie jou dooie ou 
profeet en ontvang 'n opgestane Here Jesus nie; en neem 'n ware God saam met jou terug na Indië en 
vertel jou mense?'”

Hy het gesê, “Meneer,” het hy gesê, “wat kan jou Here Jesus vir my meer doen as wat my profeet 
kan doen?”

En hy het gesê, “Wel, my Here Jesus kan jou die ewige lewe gee. Dit is 'n belofte in die Woord.”

Hy het gesê, “My profeet, Mohammed, het dieselfde ding in sy woord belowe.”

En hy het gesê, “Wel, jy sien,” het hy gesê, “my Here Jesus is opgewek uit die dood. Jou profeet is 
in die graf.”

Hy het gesê, “Het hy uit die dood uit opgestaan?” Het gesê, “Jy het 2000 jaar gehad om dit te 
bewys en 80 persent van die wêreld het nog nooit daarvan gehoor nie.” Hy het gesê, “Laat Mohammed 
uit die dood opstaan en die hele wêreld sal dit binne vier-en-twintig uur weet.”

Hy sê toe, “Wel, kyk,” het hy gesê, “Jesus is opgewek uit die dood.” Het gesê, “Ek kan dit bewys 
omdat Hy in my hart leef,” het die Christen gesê.
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En die Mohammedaan het gesê, “En, Meneer, Mohammed woon in my hart.”

Hy het gesê, “Maar jy sien, ons het krag en blydskap gekry.”

Hy het gesê, “Meneer, die Mohammedaanse godsdiens kan net soveel sielkunde produseer as 
Christenskap kan.” En dit is waarheid.

Ek het hulle in die straat gesien lê en skreeu, “Allah,” en hulle gaan in so 'n toestand in, hulle kan ... 
Billy en ek het gestaan en kyk hoe 'n man 'n swaard reg onder sy hart indruk; en 'n dokter het daar 
gekom en water deur dit gegooi en dit het uitgekom; het dit uitgetrek en dit het hom nooit seergemaak 
nie. Het gesien hoe hulle splinters neem en dit onder hul naels indruk en hake deur hul neuse, en dit 
nooit eens voel of 'n druppel bloei nie. Hulle kan meer sielkunde produseer as die Christendom kan.

En Mnr. Reedhead het vir my gesê: “Ek het geweet ek het nie met 'n oornag seuntjie gepraat nie. En 
hy het gesê, 'Ons Mohammedane wag.'”

Soos hulle gedoen het aan ons galante broer, Billy Graham, jy lees dit in die koerant, toe die 
Mohammedaan na Mnr. Graham gekom en gesê het, “Jy neem dertig siek mense en ek sal dertig siek 
mense neem; en jy genees jou dertig en ek sal my dertig deur Mohammed genees,” Sien, mnr Graham het 
van die toneel af weggehardloop. Hy wou hom nie antwoord nie.
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Ek glo nie ek sou dit gedoen het nie. Ek sou soos die Hebreeuse kinders gewees het, “Ons God is in 
staat om ons hiervan te verlos.” Hoekom het hy nie vir Oral Roberts of iemand gestuur nie? As hy dit nie 
geglo het nie, moes hy iemand gekry het wat dit glo. Maar, jy sien, die denominasioneles, o, hulle sou 
hom dadelik uitgegooi het. Hy het 'n werk om te doen.

Maar, toe het hy gesê, “As ons daar in Indië sien dat julle—julle Christene produseer wat Jesus gesê 
het dat julle sou doen, dan sal ons julle glo.” Hy het gesê, “Hy het gesê Hy het uit die dood opgestaan 
en die mense sal dit weet omdat jy dieselfde werke sou doen as wat Hy gedoen het.”
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“Wel,” het hy gesê, “ons doen groter werke.”

Hy het gesê, “Ek het nooit 'die groter' gesê nie.' Ek wil net eers die werke sien wat Hy gedoen het.” 
Jy praat en jy weet jy praat nie met 'n knapie op die hoek wanneer jy met een van dié teo-... hulle en 
hul Teologie praat nie. Daarom het hy gesê, “Ons wil die werke sien wat Hy gedoen het.”

“O,” het hy gesê, “miskien verwys jy na 16 Markus?”

Hy het gesê, “Ja, Meneer. Dit is een van hulle, Sy laaste opdrag vir die kerk.”

Hy het gesê, “Wel, nou, jy sien,” gesê, “baie mense glo fanaties in daardie hoofstuk.” Hy het  gesê,
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“Maar ons het geleer, beter studente in die skool, dat Markus 16, van die 9de vers aan, nie regtig 
geïnspireer is nie.”

Hy het gesê, “Goeiste, Mnr. Reedhead!” Hy het gesê, “Watter deel word dan geïnspireer?” Hy het 
gesê, “Miskien is die res Daarvan nie geïnspireer nie. Die hele Koran is geïnspireer. Watter soort boek lees 
jy, genoem die Bybel?”

Hy het gesê, “Ek het in my hart voorgeneem dat ek met jou sou kom praat. Ja, ek gaan met jou 
praat.”

Daar het jy dit. As Dit nie geïnspireer is nie, wat van die res daarvan?

Dit herinner my aan 'n dame in Chicago. Haar seun het na 'n kweekskool gegaan om te leer om 'n 
predikant te wees, by 'n Bybelskool en kweekskool. En terwyl hy weg was, het die ou moeder werklik 
ernstig siek geword. En so het hulle die woord vir die seun gestuur om op 'bystand' te wees met sy 
moeder wat so 'n hoë koors het, sy het longontsteking gehad, en het gesê dat (sy) dit—dit 'n 
noodoproep kan wees. Toe het die seun sy klere gepak en gereed gemaak. Hy het nie 'n woord gehoor 
deur die nag nie en uiteindelik het hulle die volgende dag gesê, “Alles is reg.”
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Ongeveer 'n jaar later het hy teruggekeer van die skool in die Ooste, 'n groot skool van onderrig. En 
hy het by die huis gekom en sy kosbare moeder gegroet, en nadat hulle 'n rukkie gesels het, gesê, 
“Moeder, ek het nooit die kans gehad om jou te vra wat gebeur het nie.” Gesê, “Een nag het hulle vir my 
gesê om 'by te staan' en die volgende oggend het hulle gesê jy was 'wel'.” Het gesê: “Watter medikasie 
het die—die dokter gebruik?”

Sy het gesê, “Liefling, die dokter het niks gebruik nie.”

Hy het gesê, “Wel, hoe het jy dit gedoen?”

Sy het gesê, “Jy weet waar daardie klein sendingstasie hier is ... amper by die lus, daar by die 
plein?”

“Ja.”

Het gesê, “Daar was 'n dame. Hulle het een aand 'n gebedsbyeenkoms gehad in hierdie klein 
sendingstasie, daardie arme nederige klompie mense,” en gesê, “een van hulle was geïnspireer om 
hierheen te kom en my te sien. En twee vroue het gekom en hulle het my gevra of hulle hul pastoor kon 
bring en—en vir my bid en my salf met olie, en—en hulle hande op my lê sodat ek gesond kan wees.” En 
gesê, “Jy weet, ek het vir hulle gesê 'sekerlik.' En hulle het die pastoor gebring en hy het sy hande op 
my gelê en gebid.” En gesê, “Liefling, hy lees dit reg uit die Bybel, Markus die 16de Hoofstuk, sê: 'Hierdie 
tekens sal hulle volg wat glo.'” En gesê, “Weet jy wat? Die volgende oggend was die dokter so verbaas 
dat hy nie geweet het wat om te doen nie. Daar was geen koors in my nie.”

“O,” het hy gesê, “Moeder, jy het tog nie met daardie groep geassosieer nie, het jy?” Gesê, “Sien,” 
het hy gesê, “ons in die skool, ons het geleer dat Markus 16, van die 9de vers af, nie geïnspireer is nie.”
15

Sy het gesê, “Eer aan God!”

“Goeiste,” het hy gesê, “Moeder, jy begin om soos daardie mense op te tree.”

Sy het gesê, “Ek het nou net aan iets gedink.” Het gesê, “Ek het die Bybel gelees, al die pad deur, 
en ander beloftes ook op ander plekke, soortgelyk aan dié.” En gesê, “Ek het net gedink, as God my kon 
genees met die ongeïnspireerde, wat sou hy doen met wat werklik geïnspireer is?” Dis reg.

Vir my is dit alles geïnspireer. God, gee my geloof om dit te glo en dit te bevestig!

Nou gaan ons net vir 'n paar minute oorslaan na 'n hofsaak. Onthou nou, ons gaan in 'n hofsaal om 
Jesus, God, hier op die toneel te bring en Hom 'n regverdige verhoor te gee. Hy is steeds die Woord, 
selfs vir hierdie dag, (glo jy dit?), net dieselfde as wat Hy die Woord toe was. [Gemeente sê, “Amen.” — 
Red.]
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Nou, hierdie geval, die oorsaak daarvan is die—die Woord van God se beloftes teenoor die wêreld. 
Kry nou die opstelling reg of jy sal dit nooit verstaan nie. Die rede vir hierdie aanklag is die verbreking 
van belofte, “God hou nie Sy Woord nie.” Dit is 'n skending van belofte. Jy weet wat dit is.

Nou, ons vind altyd uit dat die vervolgingsadvokaat die staat moet verteenwoordig, ek glo dit is reg, 
die vervolgingsadvokaat. As daar 'n prokureur hier sit, hoop ek dat ek hierdie reg het. Die 
vervolgingsadvokaat moet die staat verteenwoordig. So, die vervolgingsadvokaat in hierdie geval is die 
duiwel en hy vervolg God se Woord.

17

Die Verweerder van hierdie Woord is God self, want Hy is die Woord.
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Die Verdedigingsgetuie in hierdie geval, is die Heilige Gees.

En die—die aanklaer het 'n paar getuies hier vanmiddag. En hierdie getuies, een van hulle, is Mnr. 
Ongelowige, die volgende een is Mnr. Skeptikus, en die volgende is Mnr. Ongeduldig. Hulle sal na die 
platform gebring en ingesweer en ondervra word.

Nou het jy die opstelling in die hof, God word deur die wêreld aangekla, omdat “Hy nie Sy Woord hou 
nie.” En die vervolgingsadvokaat verteenwoordig die staat, wat die wêreld verteenwoordig. En die 
vervolgingsadvokaat is die duiwel, wat ontken dat die Woord reg is.
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En die vervolgingsadvokaat, vir sy getuies, bring drie getuies teen die Woord van God. En om dit te 
bewys, gaan hy dit aan julle bewys, vanmiddag, dat, “God nie Sy Woord hou nie en dit moenie—dit 
moenie mee gepeuter word nie. Dit is net nie waar nie. Niks daarvan is waar nie.”

En die Verweerder is God, wat die Outeur en die Woord is, vir hierdie dag, dieselfde as daardie dag of 
enige ander dag.

En die vervolgingsadvokaat het sy getuies.

Nou sê jy, “Waar is die jurie?” Ek praat met hulle. Julle is die jurie en julle is ook die regter. Nou hou 
dit in gedagte, julle is beide jurie en regter in die saak. Ek is net die woordvoerder.
19

Nou het ons die hof opgestel. Orde is nou uitgeroep deur die aanklaer. Orde word in die hofsaal 
uitgeroep, vanmiddag, om hierdie saak tot 'n—'n konfrontasie te bring.

Baie mense het vir julle gesê, “Die Woord van God is nie betroubaar nie. Jy kan nie Daarop staatmaak 
nie,” ensomeer, en jy het dit alles gehoor. Laat ons Dit nou tot 'n ware verhoor bring. Hoeveel is gewillig, 
steek jou hand op en sê, “Ek wil graag hoor dat Jesus Christus, wat die Woord is, 'n regverdige verhoor 
kry”? En in ons hof, vanmiddag, gaan ons vir Hom 'n regverdige verhoor gee. Laat die vyand net die 
vyand se woorde neem en wat hy ookal het om te sê, sien of dit reg is. Kom ons grawe diep en gee 
Jesus Christus, die Woord, 'n regverdige verhoor op hierdie middag.

Die hof is nou tot orde geroep, die eerste getuie wat die aanklaer na die getuiebank wil bring, is ... 
na die getuiebank, is Mnr Ongelowige. Hy neem die getuiebank om te getuig. Onthou nou, Mnr. 
Ongelowige. Moet nou nie hierdie karakters misloop nie, of jy sal iets mis, jy kan jou genesing mis.
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Mnr. Ongelowige kom na die getuiebank om te getuig. Sy klagte is, “Al God se Woord van belofte is 
nie waar nie. Dit is nie waar nie.” Hy beweer dat Markus 16 aan hom—aan hom bedien was in 'n 
sogenaamde Heilige Gees byeenkoms. En hy het maagprobleme gehad vir 'n paar jaar en hy het na 'n 
plek gegaan waar hulle was, wat hulle noem 'n “Heilige Gees vergadering,” en het geglo dat hierdie 
belofte van Markus 16 waar was. Hulle het hande op hom gelê volgens God se belofte.

Hy het niks om teen die prediker te sê nie; hy het dit reg uit die Woord gelees. Hy kla nie die 
prediker aan nie; hy kla God aan. Omdat dit nie die prediker se skuld is nie, hy lees slegs wat God gesê 
het. En God het waarlik in Markus 16 gesê, “Hierdie tekens sal hulle volg wat glo; as hulle hul hande op 
die siekes lê, sal hulle herstel.”

21

En hy sê hy is 'n gelowige en hy kom na so 'n vergadering waar hulle verkondig dat Markus 16 waar 
is. En die prediker, met die doping van die Heilige Gees, wat beweer het dat hy 'n gelowige is en 'n 
bedienaar wat vir die besigheid gestuur is, het sy hande op hom gelê. En dit was twee maande gelede 
en sy maag is net so erg soos wat dit altyd was. Daarom beweer hy dat God nie regverdig is om so iets 
in die woord te sit wanneer dit nie waar is nie.

Laat hom nou gaan sit. Hy het getuig.

Langs die getuiebank is Mnr. Skeptikus. Hy wil 'n getuienis gee. Mnr. Skeptikus sê hy was gepla met
—met TB vir ongeveer vyftien jaar. Maar hy was nog nie afgetree nie, dit het net aanhou uitbreek, dit 
het net aangehou—aangehou. Hy sal net 'n bietjie beter word en dan gaan dit weer aan. En hy het 
gehoor van 'n plek in die stad waar daar veronderstel was om 'n goddelike prediker te wees wat preek, 
en mense het daarop aanspraak gemaak om genees te word volgens 'n belofte van God, wat gevind 
word in Jakobus 5:14, waar dit in die woord van God sê, “As daar enige siekes onder julle is, laat hom 
vra vir die ouderlinge van die kerk; en laat hulle hulle salf met olie en oor hulle bid; die gebed van geloof 
sal die siekes red, en God sal hulle opwek.”

22

En omdat hy siek was en 'n gelowige, het hy na hierdie vergadering gegaan waar al hierdie mense 
beweer dat hulle genees was deur hierdie goddelike pastoor. En hy was bedien volgens Jakobus 5:14. En 
die pastoor het net volgens die Woord bedien, hom gesalf met olie en vir hom gebid, 'n gebed waarvan 
die pastoor gesê het, dit was “die gebed van geloof,” wat hy geglo het. Dit was bykans 'n jaar gelede en 
hy het nog nooit een resultaat daarvan gehad nie, daarom beweer Mnr. Skeptikus dat God onregverdig is 
om so 'n belofte soos dit in die Bybel te sit en dan nie daarby te staan nie.



6Die Verhoor

Onthou nou dat ek volledige Evangelie beloftes hier lees.

Die volgende getuie sal nou na die getuiebank kom. Die aanklaer roep sy volgende getuie voordat hy 
tot uitsluitsel oor die saak kom. Sy volgende getuie is Mnr. Ongeduldig.
23

Hierdie is nou bonatuurlike karakters wat in karakters woon. Sien, nou, hulle doen.

So kom Mnr. Ongeduldig en hy beweer dat hy eendag in die Bybel gelees het. Hy het nie na kerke 
toe gegaan nie, maar hy was ... hy was 'n gelowige. En een van hulle het na 'n evangelis gegaan en die 
ander een het na 'n pastoor gegaan, en hierdie man was net 'n geheime gelowige wat by die huis gebly 
het. En hy het gegaan en in Markus die 11de hoofstuk gelees, die 22ste en 23ste vers; as jy daardie 
skrifgedeeltes neerskryf. Waar Jesus self daarop aanspraak maak dat Hy God is, Immanuel, en hierdie 
stelling met Sy eie lippe gemaak het, “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie ook al vir hierdie berg sal 
sê, 'beweeg,' en nie twyfel in julle hart nie, maar glo dat dit wat julle gesê het, sal gebeur, kan julle kry 
wat julle gesê het.” En Hy het ook gesê, dat, “Wanneer jy bid, glo dat jy ontvang waarvoor jy vra, en dit 
sal vir jou gegee word.”

Hy sê hy was kreupel in sy voete, vir ongeveer vyf-en-twintig jaar. En vyf jaar gelede, terwyl hy in 
die kamer gesit het, het hy geïnspireer gevoel om die Woord te lees, wat hy beweer hy geglo het, en 
met sy hele hart het hy dit geglo. En hy het toe met sy eie stem gesê, “Kreupelheid in my bene, in die 
naam van Jesus Christus, verlaat my,” het hy gesê. En dit was vyf jaar gelede en hy is net so kreupel 
soos wat hy altyd was.

24

Daarom wil Mnr. Ongeduldig sy getuienis teen die Woord, wat onfeilbaar is, wil dit teen die Bybel sit 
wat die geïnspireerde Woord is, en sê dat hierdie belofte nie waar is nie; Hy het dit getoets en “Dit was 
nie waar nie.” Mnr. Skeptikus sê hy het dit getoets en “Dit was nie waar nie.” Mnr. Ongelowige het gesê 
hy het dit getoets en “Dit was nie waar nie.” Al drie hierdie getuies gee Skrifgedeeltes, Skriftuurlike 
beloftes en sê dat hierdie belofte só lees, jy kan dit uit die Bybel lees, en hulle is getuies dat “Dit nie die 
waarheid is nie.”

Daarom moet met die Bybel weggedoen word; as een deel Daarvan, een vers Daarvan nie vertrou 
kan word nie, kan ek niks van Dit vertrou nie. Dit moet alles die waarheid wees, of niks Daarvan is die 
waarheid nie. 'n Ketting is net sy beste by sy swakste skakel. Jy weet wat ek bedoel.

Die aanklaer kom nou op om die aanklag te bring en uitsluitsel oor die saak te gee. Hy wil die 
uitsluitsel gee. Kyk nou wat hy sê. “God is nie geregverdig om sulke irrasionele beloftes in Sy Woord te 
plaas vir sy gelowige kinders om hulle geloof te toets nie, omdat dit nie waar is nie.” Hy het getuies hier 
om te bewys dat hierdie Woord wat God in Sy Woord belowe het om die waarheid te wees, het hy 
getuies wat hier sit, en kan deur doktersbewys en deur getuienis wys dat hulle siek was, hulle was dit, 
hulle was dat. “En hulle het hierdie goddelike, veronderstel om te wees, geïnspireerde skrifture aanvaar 
en het hulle op die proef gestel en hulle is nie waar nie.” Hy het getuies om te bewys dat, “Hierdie 
woorde is nie waar nie, want hy het elkeen van hulle gefaal.”

25

Let nou weer op. “En Hy het misluk. God het misluk om hierdie gelowiges wat in Sy Woord geglo het, 
dit net presies geneem en deur die roetine gegaan het, presies wat Hy gesê het, en dan het God nooit 'n 
vinger verroer om enigiets aan Sy belofte te doen nie; jare en jare het verbygegaan.” Toe sê hy, “Wat as 
die ander skrifgedeeltes, soos om gedoop te word, 'hy wat glo en gedoop word, sal gered word,' dan is 
daar niemand gered nie? Wat van hierdie skrifgedeeltes wat belowe het dat Hy sou terugkeer? Nie een 
van hulle is reg nie. Want, hierdie is nie reg nie, en daardie is nie reg nie. Dit is net 'n Boek vir fiksie. En 
hierdie mans is gelowiges. Tog, Hy, God, belowe alle dinge is moontlik vir gelowiges en dit is gelowiges.

26

“Maar weereens, Hy beweer dat Hy lewend is na sy kruisiging. Die Bybel sê 'Hy het opgestaan uit die 
dood en bly dieselfde gister, vandag en vir ewig.' En niemand het hierdie Man met spykerletsels in Sy 
hande gesien wandel in die kerk nie, en dies meer. En Hebreërs 13:8 is nie so nie. Hy is nie dieselfde 
gister, vandag en vir ewig nie, omdat Hy nooit meer as 'n man was nie. Hy kan nie Sy belofte nakom nie. 
Hy het deur hierdie getuies bewys dat Hy nie Sy belofte nakom nie, daarom behoort die Boek in die asblik 
gegooi en vergeet te word. Daar is glad nie so iets nie.”

27

Onthou nou dat ek die stem van die aanklaer gebruik om uitsluitsel in sy saak te gee. “Alles reg, Hy 
het in Lukas 17:30 gesê, 'In die laaste dae, sal die Seun van die mens geopenbaar word,' God sou 
Homself openbaar aan die Saad van Abraham,” soos hy 'n fanatikus prediker eenkeer hoor preek het en 
gesê het dat Hy Homself weer sou openbaar in die mens, die Seun van die mens genoem.

28

“Openbaring 10, sê hy, dat Hy beweer het dat die laaste engel se boodskapper, volgens die kerk se 
ouderdom in Laodicea, wat die louwarmes was, dat Jesus (Wat die Woord was) uit die kerk gesit sou 
word. Hy beweer dat daar in hierdie bedelings dinge was wat nie aan die hervormers geopenbaar is in die 
vroeë dae nie, maar in die laaste dae, dat die sewende engel, sewende boodskapper se Boodskap, dat al 
hierdie  Skrifgedeeltes  teen  die  einde  werklikheid  gemaak  en  geopenbaar  sou  word.  Daar  is  nie  so  'n
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persoon op aarde nie, daar was nooit en sal nooit wees nie,” beweer hy.

Hy beweer dat, in dit, “God beweer in Sy Bybel dat die kerk formeel sou word en weg beweeg van 
dit self, dat in Maleagi 4 Hy weer 'n profeet sou stuur, wat Hy reeds gestuur het, twee keer, Elia en 
Johannes die Doper. Hy sou 'n profeet stuur deur die ... en hy sou in die krag van Elia wees. En sy 
bediening, sy aksies, alles, sou Elia wees. En dan in sy bediening, sou hy die mense uit hierdie formele 
toestand roep, terug na die werklike ware geloof van die Apostoliese vaders. En daar is nie so iets aan 
die gang nie.

29

“En Hy beweer ook dat beide die hemel en die aarde sal faal, maar Sy Woord sal nooit faal nie.” En 
hy sê hy het bewys hier vanmiddag, om te wys dat dit faal. “En wie is hierdie Jesus wat uit die dood 
opgewek is? Julle is almal opgewerk in 'n klomp geestelike sielkunde. En daar is nie so 'n ding nie; jy 
vertrou op 'n valse hoop.”

Nou, ek dink dit is omtrent genoeg vir hom om te sê. Ek dink hy het die hele Bybel ingeneem. Laat 
hom nou sit, die aanklaer. Laat die aanklaer se getuie ook nou afstap. Hulle stap af uit die getuiebank.

En op die platform sal ons nou die Verdedigende getuie, die Heilige Gees, roep. Hy kom om te praat. 
Ek hoop jy sien die manier waarop die aanklaer sy saak vasgenael het met die Skrif. Nou, die 
Verdedigende Getuie, wat die Heilige Gees is, kom om die Verweerder, die Woord, te verdedig. Ek dink 
hulle kon nie 'n beter Een kry nie.

30

Eerstens vestig Hy die aandag van hierdie hof daarop dat die interpreteerder van God se Woord aan 
die mense, die aanklaer, dieselfde interpreteerder is wat God se Woord met Eva geïnterpreteer het. Hy 
wil hê dat die hof moet verstaan dat die interpreteerder Eva se tolk is, wat sê dat elke bietjie daarvan 
reg was, behalwe net een woord. En Hy wil hê dat jy ook weet ... Hy was die een, onthou, Wat die 
Bybel geskryf het. Hy wil ook hê jy moet weet dat, in die begin, een woord weg van God se Woord, alle 
dood en hartseer en siekte veroorsaak het. En Hy wil hê dat jy moet weet dat God ook in Sy Woord gesê 
het, in die laaste Hoofstuk, dieselfde as die eerste, dat, “Iemand wat iets daaruit sal wegneem, of iets 
anders daaraan sal toevoeg, se deel uit die Boek van die Lewe sou weggeneem word.” Dit moet die 
Woord wees, en Dit alleen. Hy wil hê dat die hof moet weet wie so hard afgekom het, dit is Eve se tolk.

Hy wil hê dat jy dit ... vestig hierdie hof se aandag weer, dit is die Verdedigende Getuie, Hy wil 
hierdie hof se aandag daarop vestig en julle wys dat die beloftes slegs vir gelowiges is; nie vir 
skyngelowiges, ongeduldiges of skeptici nie. Dit verander die prent, nie waar nie? Dis net ... Nie aan 
mense wat hulleself gelowiges noem nie; Dit is slegs aan gelowiges, nie aan wie sê hulle is gelowiges nie. 
Satan sê hy is ook 'n gelowige, jy weet. Dit is nie vir hulle nie. Dit is slegs vir regte gelowiges.

31

En hierdie Verdedigende Getuie behoort te weet of hierdie mans gelowiges is of nie, want, na alles, is 
die Verdedigende Getuie die—die Lewegewer van die Woord self. Hy weet of jy glo of nie. Hy is die Een 
wat deur God gegee is om dit in vervulling te laat kom. Halleluja! Hy is die Een wat dit bewys. Hy is die 
een wat dit in vervulling laat kom. Hy is die een wat weet of dit op die regte plek geval het of nie, 
hierdie Verdedigende Getuie vir die Woord. Let op, Hy wil weer 'n beroep doen op die gelowiges, die 
Verdedigende Getuie weet of dit so is of nie, Hy is die Lewegewer van die Woord.

En weer vra Hy hierdie hof se aandag vir die Woord van belofte wat bevraagteken word. Hy het 
nooit 'n sekere tyd gestel vir hierdie dinge om te gebeur nie.
32

Sien julle hoe hulle die Woord vir jou verkeerd kan lees? Hierdie ouens wat nou sê, “Laat my dit sien 
gebeur,” sien julle, hulle lees nie eens die Woord reg nie. Dit is, as die man 'n ware gelowige is, het Hy 
nog nooit 'n tydsbeperking gestel nie.

Hy wil ook hê die hof moet onthou dat hierdie Woord geskryf is en Jesus Christus, die Woord wat 
gemanifesteer is, sê, “Die Woord is 'n saadjie wat 'n saaier gesaai het.” En die saad kan net homself 
produseer, sy belofte produseer as dit in die regte soort grond is wat die saad sal opwek. Amen. Soort 
van verander die—die geval, is ons nie? Dit moet op die regte plek wees.

'n Saadkorrel wat op hierdie lessenaar lê, sal nooit 'n oes oplewer nie. 'n Korrel van—van koring hier, 
in blousteen, sal niks doen nie. 'n Koringkorrel moet in grond val wat bemes is vir daardie koringkorrel, of 
dit sal nie groei nie.

33

En God het gesê dat Sy Woord 'n saad is wat 'n saaier gesaai het en dit moet in die regte soort 
grond val. Daardie grond is geloof. Dit is 'n saadjie en dit moet in hierdie grond val, anders kan dit nie 
lewendig word nie. Met ander woorde, die Heilige Gees, getuig die Verdedigende Getuie hier, sê dat Hy 
nie eers kan kom voordat dit in die regte soort grond val nie. Hy is die Lewegewer daarvan.

Die Verdedigende Getuie roep sy eerste getuie.

Ek dink as die aanklaer getuies hier op aarde kan roep wat kan bewys dat die Woord verkeerd is, dan34
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dink ek die Verdedigende Getuie het 'n reg om getuies te roep wat kan bewys dat dit reg is. Want die 
vraag is nou tussen gelowiges en ongelowiges, met die Woord, soos die Woord groei.

Die Verdedigende Getuie wil vanmiddag die eerste getuie, Noag, aankondig. Noag het gesê dat hy in 
'n baie wetenskaplike eeu geleef het. Noag wil getuig. En hy het gesê hy het in 'n dag geleef toe mense 
weggedraai het van wonderwerke en dinge. En toe hoor hy die Woord van God vir hom sê dat Hy die 
wêreld deur water gaan vernietig en die water sou van bo afkom. Dit sou reën, wat nooit voorheen 
gebeur het nie. Maar hy sê dat die—die Woord van God, hy was 'n profeet en die Woord het na hom toe 
gekom, en hy het gaan preek dat die Woord sou gebeur, want dit was God. En hy wil ook hierdie hof laat 
weet dat Mnr. Ongelowige, Mnr. Skeptikus en Mnr. Ongeduldig, hom die hele tyd versoek het. Maar omdat 
hy 'n profeet is en wetende dat God nie kon lieg nie, het hy aan die Woord vasgehou, ongeag.

Hulle het na hom toe gekom en gesê, “Noag,” het Mnr. Ongelowige gesê, “Hoe gaan jy bewys dat 
daar enige reën daarbo is?”
35

“Ek weet nie waar dit is nie. Maar as God dit gesê het, is dit—dit 'n uitgemaakte saak.”

“Hoe gaan dit reën wanneer daar geen reën daar is nie?”

“Ek weet nie. Maar God het dit gesê, en dit is 'n uitgemaakte saak.”

Mnr. Skeptikus kom hier en sê, “As daar so 'n ding sou wees dat reën hier na onder kan kom, dan sal 
Hy hierna toe moet afkom en reën kry en dit soontoe opneem. Hoe gaan hy dit doen?”

“Ek weet nie.” “En nadat ek die ark gebou het ... ”

Eerstens wil hy sê dat toe hy hierdie stelling gemaak het, 'n profeet onder die volk, het almal vir hom 
gelag en gesê, “Ek sien geen reën nie.”
36

Wel, toe hy aan die ark gaan werk het, het hulle gesê, “Miskien na die ark ... ” Mnr.—Mnr. Ongeduld 
het probeer om vir hom te sê, “Miskien, nadat die ark gebou is, sal die reën kom.” Maar toe die ark 
voltooi was, het dit steeds nie gereën nie.

Dit het nooit die volgende dag gereën nie, dit het nooit die volgende week gereën nie, dit het nooit 
gereën nie—dit het nooit die volgende maand gereën nie of die volgende jaar nie. En toe hy die ark 
voltooi het, het dit steeds nie gereën nie.

En toe sê hy, eendag het die stem van God terug na hom toe gekom en hom vertel dat hy 'n 
bonatuurlike teken in die natuur sou sien, dat die voëls en diere in hierdie ark sou gaan. En toe het Mnr. 
Ongelowige vir hom gelag en gesê, “Dit het 'n woonplek van voëls geword. In plaas daarvan het hy 'n 
nes gemaak.” En almal het gelag en hom gespot.

37

Maar, eendag het God met hom gepraat en gesê, “Gaan in die ark.”

En Noag het in die deur gestaan en gesê, “Julle kry julle laaste oproep. Kom in! ” En niemand het 
ingekom nie, behalwe sy eie familie.

Hy sê hy het toe in die ark gegaan. En hy het vir sy pragtige klein familie gesê, dit is nou die profeet 
Noag, “O, binne nog 'n uur, sonder twyfel, gaan die reën begin val.”

En toe hy ingegaan het, het die deur bonatuurlik agter hom gesluit. Hy het gesê, “Jy sien nou, 
liefling,” vir sy vrou, aan sy skoondogter en sy seuns, “Ons is toegesluit saam met God.

“Ons het 'n venster hier bo. Hardloop baie vinnig op met die trappe. Moet dit nie misloop nie. 
Hardloop op, regtig vinnig, en gaan nou hier op. Dit gaan reën, sonder twyfel.”
38

En sommige van die mense daar buite wat hom hoor preek het, het gesê, “Wonder of daardie ou 
fanatikus reg kan wees?” Mnr. Ongelowige, Mnr. Skeptikus, Mnr. Ongeduldig, hulle almal kom hiernatoe en 
het gesê, “Ons sal uitvind.” Het gesê, “Noag is jy daar binne?”

“Ja.”

“Maak oop, ons wil graag rondkyk.”

“God het die deur toegemaak. Ek kan dit nie oopmaak nie. Daar is geen grendel hier om dit mee oop 
te maak nie.”

Nou het hulle gesê, “Die eksentrieke ou man, hy het daar ingegaan en die deur gesluit en probeer 
nou om ons te laat dink ... Hy trek ons 'n streep. Hy probeer ons bangmaak.”

En daar sit die getuies van die aanklaer en luister na al hierdie dinge, want hulle is skuldig daaraan 
deur dit te doen. Die Bybel sê so, “Spotters!”
39
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“En hulle het my gespot, my gespot.

“En selfs ekself, ek het uitgekyk vir die reën. Die hele dag lank was daar geen reën nie. Die volgende 
dag was daar geen reën nie. Die volgende dag was daar geen reën nie. Vier dae, geen reën. Vyf dae, 
geen reën. Ses dae, geen reën. Maar God het my nie vertel wanneer dit gaan reën nie, Hy het net gesê, 
'Dit gaan reën.' Hy het nooit 'n tydsbeperking gestel nie. Hy het net gesê, 'Dit gaan reën.'”

Hy het nooit gesê, “Sodra julle hande op die siekes lê, gaan hulle opspring en op die vloer 
rondhardloop,” soos die skeptikus julle wil laat dink nie. Hy het gesê, “Hulle sal herstel.” Hy het nooit 
gesê wanneer, hoe nie. “Hulle sal!”

40

Hy het gesê, “Die gebed van geloof sal die siekes red,” in Jakobus 5:14, “God sal hom opwek.” 
Wanneer? Hy het nie gesê. Hy het net gesê dat Hy sal.

In Markus 16 het hy gesê, “Sê vir hierdie berg, 'beweeg,' en moenie twyfel in jou hart nie, maar glo 
dat dit wat jy gesê het, sal gebeur.” Hy het nie gesê wanneer nie. Hy het gesê dit sou gebeur! Halleluja!

Sien jy daardie vals interpreteerder van die Woord daar? Dan sê julle, “Wel, laat ek sien wat jy met 
hierdie man maak, hy was 'n lang tyd in die rolstoel. Laat ek sien. Hy sê hy het geloof.” Daardie duiwel! 
Sien wie hy is?

Jesus het nooit gesê hulle sal onmiddellik opspring en gesond word nie. Baie Pinkster mense het 
dieselfde ding gedink, maar die Bybel het dit nooit gesê nie. Hy het gesê, “As hulle dit sal glo, sal hulle 
gesond word.” En Hy het Sy getuies hier om dit te bewys.

Noag het gesê, “Na 120 jaar het dit gereën.” Maar dit het gereën. Noag het geweet dat hy dit in sy 
geslag gaan sien, omdat hy die ark gebou het en was gereed om in te gaan.

Nou vind ons uit dat dit waar was. Dit was nou Noag, die eerste getuie.

Nou sal ons die tweede getuie roep. Kom ons roep Abraham. Hy het gesê, “Ek was 'n profeet en ek 
het geprofeteer onder die inspirasie van God. En Hy het vir my gesê dat my vrou, sy 65 jaar oud, en ek 
75, op die ouderdom, op daardie tydstip, dat ek 'n baba by Sarah sou hê. Tog, sekerlik, sy was ... Ek 
was steriel; sy was, haar baarmoeder was dood. Sy was twintig jaar of meer verby menopouse. Ek het 
al hierdie jare saam met haar geleef en daar was geen teken van kinders nie. Sy was, haar baarmoeder 
was dood. En, maar God het vir my gesê ek gaan 'n baba by haar hê.

41

“En jy weet, Mnr. Ongelowige, Mnr. Skeptikus en Mnr. Ongeduldig, na die eerste agt-en-twintig dae 
toe niks met Sarah gebeur het nie, het hulle vir my gelag en my gespot. Na die eerste jaar het hulle na 
my toe gekom en gesê, 'Hoeveel kinders het jy nou?'”

Maar, na vyf-en-twintig jaar het die baba op die toneel gekom. Dit het gebeur. God het nie gesê, “Jy 
gaan volgende week 'n baba by Sarah hê.” nie. Hy het nooit enige tyd aangewys nie. Hy het gesê dat hy 
'n baba by Sarah sou hê. Hy het nooit gesê wanneer nie. Hy het net gesê hy sal.

42

Daarom het Abraham gesê, “En ek het nie deur ongeloof onder die belofte gesteier nie. Maar soos dit 
getalm het, het ek net al die tyd sterker geword. En aangesien ek swakker in die fisiese geword het, wat 
die hindernis was vir die baba om te kom, in plaas van om swakker in geloof te word, het ek net sterker 
in geloof geword, want ek het geweet dat God in staat was om Sy Woord te hou.

“So eendag het ek gesit en met Sara gepraat en die Engel van die Here het opgedaag. Drie mans, 
twee van hulle het na Sodom gegaan; Een het by my gestaan en met my gepraat en vir my die dinge 
vertel wat gaan gebeur. En ek was oud en met krom skouers, en Sara kon skaars rondbeweeg. En, jy 
weet, die volgende dag het ek begin sien hoe daardie skof op my rug verdwyn. En my hare het begin 
swart word en Sara se wange het rooi geword.”

Nou sê julle, “Dis radikaal, Broer Branham!” Net 'n minuut, kyk of hy dit gedoen het. Let op, hulle was 
weer 'n jong man en vrou. Nou sê julle, “O, Broer Branham!” Nou, God verberg Sy Boodskap tussen die 
lyne. Die kweekskool sal dit nooit ken nie. Dis reg. Nee, nee. Dit is 'n liefdesverhaal.

43

My vrou daar oorkant, sy skryf vir my 'n brief. En sy sê een ding in die brief, maar ek kan tussen die 
lyne lees. Ek weet waarvan sy praat, want ek het haar lief, ek ken haar natuur. Ek weet wat sy bedoel. 
“Ek sit hier vanaand, Billy. Die kinders is in die bed. Ek dink aan jou.” O, ek—ek weet wat sy bedoel, sien, 
sien, want ek het haar lief.

En as jy verlief is op God en God se Gees is in jou, is die Heilige Gees self die interpreteerder van 
hierdie Woord.

Let op, hulle was goed gevorderd in jare, die Bybel het so gesê. Gou nou, ons kom tot 'n einde. Toe 
het hy gesê, “Ek was weer 'n jong man. Sy was weer 'n jong vrou.”
44
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Julle sê, “O, Broer Branham!”

Luister, ten einde daardie baba te kry ... Haar baarmoeder was dood; sy lewenstroom was dood. Nou 
om ... Hy sou vir haar nog 'n baarmoeder moes maak. Sou Hy dit moes doen? Daardie tyd het hulle nie 
hierdie bottels gehad wat hulle in die baba se mond kan steek, sodat die ma oral heen kan gaan nie. In 
daardie dae moes dit 'n sogende ma wees. Om dit te doen, die melkare was opgedroog, daarom sou Hy 
nuwe melkare moes maak, en dies meer, om die baba te voed. En 'n ander ding, kan 'n vrou van honderd 
jaar oud in kraam gaan? Hy sou vir haar 'n nuwe hart moes maak. Sien? Hy het dit net nie reggemaak 
nie. Hy het in hom gewys wat Hy gaan doen aan al Abraham se saad, hulle sal nuut word, 'n nuwe 
liggaam kry om die komende Seun te ontvang waarna ons soek. Ek glo steeds die belofte.

Julle sê, “Radikaal!”

Goed, net 'n minuut. Kyk, hulle het gereis, 300 myl van waar hulle was, na die land van die Filistyne, 
na Gerar. En daar was 'n jong man met die naam van Abimeleg, hy was koning en hy was op soek na 'n 
liefling, en al die pragtige Filistynse meisies. Hier kom klein ouma Sarah nou met haar tjalie aan en 
Abraham. En Abraham het gesê, “Liefling, ek wil hê jy moet my 'n guns doen.” Het gesê, “jy is so pragtig 
om na te kyk, wanneer daardie koning jou sien, sal hy jou vir vrou neem.” En toe die mense haar sien, 
was sy so mooi! Ouma? Sy was so mooi, sodat Abimeleg haar as sy vrou wou hê.

45

En toe het hy aan Abimeleg in 'n droom verskyn en gesê, “Haar man is My profeet. As jy aan haar 
raak, is jy so goed soos 'n dooie man.” Dit reg?

Hy wys daar wat Hy gaan doen aan al Abraham se kinders. Het gesê, “Hy het nie gesê wanneer Hy 
dit sou doen nie, maar Hy het gesê Hy sal dit doen.” Dit is alles reg, vriend, laat dit net aanbeweeg. Hy 
sal dit in elk geval doen. Hy het dit belowe. Nou, na vyf en twintig jaar het Sarah die baba gehad sedert 
die tyd van die belofte. Die Woord het nooit gesê wanneer sy dit sou hê nie, maar het gesê sy sal dit 
hê.

Kom ons maak nou gou met hierdie getuies. Derde getuie, Moses. Hy het gesê God het vir hom 'n 
teken gegee om te bewys dat dit die Woord vir daardie eeu was. Hy het die Woord geneem, met 'n teken 
en 'n Stem, en het na Pastoor Farao gegaan. En Pastoor Farao het gesê, “Huh, dit is 'n goedkoop 
towertoertjie. Ek het mense hier wat dieselfde ding kan doen.” En hulle het dit gedoen. Nabootsers! Hy 
het gesê, “As ek nie 'n profeet was en geweet het dat dit die beloofde Woord was nie, sou ek gesê het 
daar is niks daaraan nie, want hierdie nabootsers is hier besig om dieselfde ding te doen wat ek doen.” 
Maar hy het geweet dit kom van God, so hy het vasgestaan.

46

God het gesê Hy sal die mense verlos en hulle sal by 'n berg kom. Hy het miskien verwag dat hulle 
daardie dag sou terugkom. Maar, dit was jare later, maar hulle het teruggekom. Hulle het na die berg 
gekom. God het Sy Woord vervul. Hy het hulle na die Beloofde Land geneem, soos Hy gesê het. Hy het 
God se Woord geglo.

Ek gaan nou vinnig nog 'n getuie kry, die vierde getuie, is Josua. Hy het gesê, “Wanneer God ons die 
belofte gee en ons het oorgegaan na ... ” Dit is net omtrent 40 myl. “En toe ons by Kades-Barnea gekom 
het, het Moses getuies uitgestuur om uit te vind of ons dit kan neem of nie. En, o, die Amalekiete en 
daardie groot reuse en hoë mure,” het gesê, “Dit lyk asof ons dit geensins kan vat nie.”

47

Maar iemand het oorgegaan en bewyse teruggebring dat die land goed was. Hy het toe gesê, “Al die 
res van die stamme het gesê, 'O, ons kan dit nie vat nie.'” Hy het gesê, “Ek het opgestaan en die mense 
stilgemaak en hulle laat weet dit was nie die grootte van daardie ding daar buite nie; Dit was die belofte 
van God en God sou dit doen.” Hy het gesê, “Nadat ek die mense stilgemaak het, het Hy ons nooit 
oorgeneem nie, nie die volgende dag of die volgende week nie. Veertig jaar later het Hy ons oorgeneem. 
Maar Hy het nie gesê wanneer Hy ons gaan oorneem nie; Hy het gesê Hy sal ons oorneem, so het ons 
oorgegaan.”

Ek wil graag hê dat Jesaja net vir 'n oomblik kom. Kyk na Jesaja. Hy het gesê, “Ek was 'n 
geregverdigde profeet onder die volk. Almal het my geglo. Van koning Ussia af en verder aan het hulle 
my almal geglo. Ek was 'n geregverdigde profeet. Wat ek gesê het, het God in vervulling gebring. Hy—hy 
het my woorde wat ek gesê het, laat gebeur, omdat ek hulle in sy naam, Jehova, gespreek het.” Hy het 
gesê, “Eendag het die Here met my gepraat en gesê, 'Ek gaan vir hulle 'n teken gee, 'n maagd sal 
swanger word.' En ek het, ek het dit gesê net soos die Here gesê het.”

48

Gesê, “En wil hê julle moet weet, hierdie hof, dat elke Hebreeuse meisie die skoentjies en alles 
gereed gekry het om hierdie baba te hê. 'n Maagd sou swanger raak. Maande het verbygegaan en dit 
het nie gebeur nie. Weke, dit het nie gebeur nie. Ongeveer 800 jaar later het dit gebeur, maar 'n maagd 
het swanger geword en 'n kind gebaar.” Jehovah het nooit vir hom gesê dit gaan môre gebeur met een of 
ander maagd in jou eeu nie. Hy het net gesê, “'n Maagd sal swanger word,” en dit bevestig dit. Hy het 
nie gesê wanneer nie. Hy het net gesê sy sal.
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Nou, as dit die hof behaag, mag ek Sy volgende getuie wees? Ek wil graag vir hom getuig, volgende 
getuie. Die belofte van die Woord vir hierdie dag, is waarvan ek getuig.
49

By geboorte, as 'n klein seuntjie in Kentucky, julle sien dit op die gebedskaarte en alles, dat die Lig 
daar gestaan het. Ek het dit vir my mamma en my pappa deur al die jare heen vertel. Hoop dit klink nie 
persoonlik nie, maar ek staan net as 'n getuie voor Hom. Dit is Hy in Woordvorm. Ek het nie geweet wat 
dit beteken nie; niemand het geweet nie. Terug daar in daardie berge, in 'n klein ou ... Het nie eens 'n 
venster met glas gehad soos julle almal nou het nie; Jy het 'n klein ou deurtjie gehad wat mens vir 'n 
venster oopgedruk het. En daardie oggend het 'n Lig ingekom.

Ek sal vir die mense vertel, vertel Mamma. Dinge wat ek sou sê, het altyd so gebeur. Hulle het dit nie 
geglo nie. Hulle het gesê, “Dit is nie so nie.” Maar omtrent dertig jaar later, het God dit bewys deur 
wetenskaplike bewyse, dat dit so was. Dit was so, omdat dit 'n belofte is.

By die boom, op sewe jaar oud, waar die Stem met my gepraat en gesê het, “Moet nooit rook, 
pruim, of drink, of jou liggaam besoedel nie.”
50

En ek, in 'n dranksmokkelaar se huis, het nie eens geweet wat 'n Bybel was nie, nie meer as net 'n 
woord nie. Ons dalk 'n almanak in ons huis kon vind, maar nie 'n Bybel nie. Niks anders as 'n klomp ... Ek 
praat nie teen my mense nie, maar God weet alles daarvan. Daar was geen manier nie, my mense voor 
my en ook diegene voor hulle, was Katoliek. Hulle het almal weg van die kerk af getrou en weggegaan en 
daar was glad nie enige godsdiens nie. Ons het nie eens aandag daaraan geskenk nie.

Maar Hy—Hy het vir my gesê wat gaan gebeur, dat ek nooit moet rook, of drink, of my liggaam op 
enige manier moet besoedel nie,want daar is 'n werk vir my om te doen wanneer ek ouer geword het. 
Wel, dit was jare en jare daarna. Hoe het ek geweet dat ek 'n prediker sou wees? Ek het die gedagte 
van 'n prediker gehaat. Maar dit het gebeur, in elk geval. Dit wys dat Hy Sy Woord hou. Sewentien jaar 
nadat Hy daar in 'n bos aan my verskyn het ...

Ons vind uit, die volgende dag daarna, het Hy vir my 'n brug wat oor die rivier gestrek het, gewys en 
ook gewys hoe sestien mans daarvandaan afgeval het. Ek het vir Mamma gesê. Het teen 'n boom gesit 
en daarna gekyk. Sy het gesê, “Jy het aan die slaap geraak, liefling.”

Ek het gesê, “Nee, ek het nie, Mamma. Ek het dit dopgehou.”

Presies sewentien jaar van daardie dag af, het die munisipale brug by Jeffersonville wat oor Kentucky 
gespan het en die sewende ... En die sestien man het hullle lewens daarop verloor, net so presies soos 
dit gesê het. Ag, so het Mnr. Ongelowige my heeltyd versoek!

En mag ek net die aandag vestig op hierdie blinde aanklaer, oor Jesus wat hier is met spykerletsels in 
Sy hand. Hy het nooit so iets gesê soos dit nie. Hy het gesê, wanneer Hy van die hemel terugkeer, dat, 
“Elke knie sal buig, en elke oog sal Hom sien, en elke tong sal bely.” Hy het net belowe om die krag van 
die Gees te wys en Sy Woord te verdedig, van Markus en wat hy sou doen. Hy doen net nie ... Hulle 
snap dit net nie.

51

Nou, op grond van hierdie bespreking, hierdie middag, en ons wat leef ... Wat ek sal moet uitlaat, 
julle sien my blaai deur hierdie bladsye van teks en dinge, ek moet dit uitbring, maar ek dink ons is naby 
genoeg nou om dit te kry.

52

Nou steeds wil hulle dit nie glo nie. Jesus het belowe dat, “Soos dit was in die dae van Noag, en 
soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees in die laaste dag.” Ons het dit. Dis hier. Dit is reeds 
geregverdig deur soveel Skrifgedeeltes! In die Sodom eeu, wat met Abraham gebeur het, sou weer 
terugkeer na Abraham se koninklike saad wat in Christus is; Christus kom terug in die vorm van die 
Woord, werk in die mens en wys die tekens wat Hy belowe het dit sou wys, dit sou doen. Hy het belowe 
dat Hy dit sou doen. God het dit belowe. En God sal Sy belofte nakom.

En nou, 'n paar jaar gelede het ek vir julle gesê dat Hy met my gepraat en gesê het, “Daar sal drie 
fases van hierdie bediening wees. En een van hulle sou wees deur die mense aan die hand te neem en 
ek sou weet wat hulle probleme was. Hoeveel onthou dit? Sekerlik. Het ek julle nie vertel nie, ”As ek 
opreg sou wees,“ dat hy vir my gesê het, ”Dit sal gebeur dat ek selfs die geheime wat in hulle harte 
was, sou weet? Het ek julle dit vertel? Hoeveel onthou dit? Het dit gebeur? Dit het nooit die volgende 
dag gebeur nie, dit was jare later, maar dit het gebeur.

53

En Hy het daar by die rivier gepraat, Hy het gesê, “Soos Johannes die Doper uitgestuur is om die 
koms van Christus te verkondig aan die einde van sy bediening, het Jesus gekom. En soos Johannes 
gestuur was, so sal jou bediening die tweede koms van Christus vooruitloop. En daar was 'n universele 
herlewing onder die volk van God dwarsoor die wêreld in die laaste vyftien jaar; die langste herlewing. 
Enige historikus weet dat geen herlewing langer as drie jaar duur nie. En dit is vyftien jaar. En kyk na die 
kerk vandag, dit is afgekoel. Ons wag vir Sy Koms. Hy regverdig Homself, wat wys.
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Al hierdie dinge het gebeur. Hy het daar belowe dat, “Jy sal die geheim van die hart ken.”54

Die derde fase is nou besig om in die bediening aan te breek. Ek sal nie tyd neem om daarop in te 
gaan nie, want ek dink nie dat ek dit behoort te doen nie. Maar baie van julle hier weet van dit, sien, 
van wat plaasgevind het.

Nou, toe ek julle vertel het, toe ek die eerste keer hier na Kansas Stad gekom het, en in Arkansas, 
dat hierdie dinge sou gebeur, en hier is hulle. Ons is lewende getuies dat hulle gebeur het. [Leë plek op 
band — Red.] … God gesê het sal gebeur. Dit het nie gesê dit sou dan dadelik gebeur nie. Hy het gesê 
dit sou gebeur.

55

Markus 16 het gesê, “Hierdie tekens sal hulle volg wat glo.” As ek nie 'n gelowige is nie, waarom is 
hierdie Woord dan as die waarheid geregverdig?

As julle nie gelowiges is nie, waarom het God julle die Heilige Gees gegee? Jy mag dalk allerhande 
demonstrasies hê, jy mag hardloop, in tale praat en dinge doen soos mense wat die Heilige Gees het; 
maar as dit nie 'n ware iets in jou hart is nie, sal dit nooit daardie woord tot lewe bring nie. Maar as dit 
'n ware ding daar binne is, sal die hemel en die aarde verbygaan, maar daardie Woord kan nie faal nie.“

“Hierdie tekens sal hulle volg wat glo; as hulle hul hande op die siekes lê, sal hulle herstel.” En jy sien 
ander herstel. Hy het nie gesê dat hulle net daar en dan sou herstel nie. Hy het gesê, “Hulle sou herstel 
as hulle dit geglo het.”

56

Hoeveel wat dit hoor, is dit die Waarheid? Hoeveel glo dat die Woord van God steeds reg is? Dit is 
net verkeerd geïnterpreteer aan die mense. Glo jy dit nie? Dit is net verkeerd geïnterpreteer.

Nou, nie terug in die dae van Luther nie, nie terug in die dae van Paulus nie, nie terug in die dae van 
Noag en hierdie ander getuies nie, nie vyftien jaar gelede toe ek jou vertel dat hierdie dinge sou gebeur 
nie; maar vandag in Topeka, Kansas, hierdie dag, hierdie uur, hierdie minuut, kom ons roep die Woord van 
God tot 'n konfrontasie. Hy het belowe dat dit in die laaste dae sou gebeur.

57

Glo jy nou dat Hy Sy Woord hou? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Hy moet sy Woord hou, ten einde 
God te wees. Hy moet dit doen. Hy moet Sy Woord hou.

Nou, het Hy belowe, “Soos dit was in die dae van—van Sodom, sou dit dieselfde ding wees in die 
koms van die Seun van die mens,” dat Hy sou wees—geopenbaar sou word in die laaste dae soos Hy was 
vir Abraham en sy saad in Sodom? Het Hy dit belowe? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Lukas die 17de 
hoofstuk, 30ste vers, julle kan dit lees. Nou, Hy het dit belowe. Hy het gesê dit sou gebeur. Jesus het 
gesê alle Skrifte moet vervul word, alles wat Hy belowe het.

58

Het Hy in Maleagi 4 belowe wat Hy sou doen in hierdie laaste dae? En onmiddellik na hierdie, sou 
vuur kom en die ongelowige verbrand, en die regverdiges sal uitloop op die as van die ongelowige. Dis 
reg. Wel, ons is reg hier voor die deur.

Nou, net voordat die groot vloed ingekom het, wat het Hy belowe? Net voordat Noag uitkom—van 
Noag ... of Moses wat kom om die kinders van Israel uit te bring, wat het gebeur? Net voor die koms van 
Jesus, wat het gebeur?

59

Johannes, ons het hom nie gebring om te getuig nie. Ons het hom hier, maar nie tot 'n getuie nie, 
hoe dat hy weggeroep is van al die teologie van daardie dag om in die wildernis in te gaan, want hy 
moes identifiseer, hy moes die Messias identifiseer.

Wel, as ons sou afgegaan het na die skool, na sy vader. Gesê het, “Wel, ek is 'n groot vriend van jou 
pa. O, hy was 'n groot ou man. Ek is lief vir hom. En ek weet ... Nou is Broer Jones nie daardie Messias 
nie? Nou weet jy, Johannes, hy is.”

Sien, hy het homself afgesonder. Op die ouderdom van nege jaar het hy in die wildernis ingegaan, 
omdat hy 'n woestynliefhebber was. Die Gees van Elía was op hom. En die Gees van Elía, was nie Elía 
nie, hy was 'n man; Dit was die Gees van God met daardie Woord in daardie dag. En hy het in die 
wildernis ingegaan. En toe hy gekom het, moes hy—hy die Christus identifiseer, nie die goeie man nie, 
maar, “Op Wie jy die Gees sien neerdaal.” Nie die man wat die beste onderwyser was nie, nie die man 
wat die kosbaarste persoon in die land in daardie dag was nie, maar, “Wie die Heilige Gees Self 
geïdentifiseer het as die Woord.” Die einste Woord Self het die Woord geïdentifiseer.

Nou Hy het dit belowe in die laaste dae. Jesus sou dit doen, dieselfde wees gister, vandag en vir 
ewig. Glo jy dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.]
60

Laat ons ons hoofde net 'n oomblik buig. Hê geloof. Moenie twyfel nie. Glo.

['n  Suster  praat  in  'n  ander  taal  en  gee  dan  'n  interpretasie.  Leë  plek  op  band  — Red.]  Dank  die
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Here.

Alles reg. Hy is dieselfde gister, vandag en vir ewig. Glo julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.]

Wat het Hy belowe om Homself te verdedig? In 'n man, 'n menslike vlees, soos Hy aan Abraham 
gedoen het, “toe die Seun van die mens ... ” Dit sou die Seun van die mens wees, nie—nie—nie die Seun 
van God nou nie; die Seun van God in 'n Seun van die mens. In Esegiël, die 1ste hoofstuk, die 2de vers, 
het Jehova Esegiël die Seun van die mens genoem, presies wat Jesus Homself genoem het. Jy verstaan 
dit, deur die onderrig van die week. Nou, sien, wat is die Seun van die mens? Profeties. Wat was Maleagi 
4? Om 'n profeet te wees. Wat was hierdie dinge wat in die laaste dae moet gebeur? Nou, Hy het nooit 
gesê wanneer nie. Hy het gesê dat hulle sal gebeur, en hulle het. Nou, jy, as Hy steeds die Seun van 
God is, die Seun van die mens; gereed om geopenbaar te word in die laaste dae op die troon van Dawid, 
as Seun van Dawid. Sien, let op, dan as Hy ... As dit reg is, Hy het dit belowe, dan is Hy verplig om by 
daardie Woord te bly. Hy is verplig om by daardie Woord te bly.

61

Nou raak jy aan die soom van Sy kleed met jou geloof. En ek het hierdie aansprake gemaak. As dit 
van God is, sal dit gebeur; as dit nie van God af is nie, sal dit nie gebeur nie. En dit is net wat waar is, 
kyk of ons onder gelowiges is of nie. Nou moet jy 'n gelowige wees, net soos wat ek 'n gelowige is. Jy 
moet glo dat dit die Waarheid is. As jy dit glo, sal dit gebeur. Bid nou, elkeen van julle, glo op jou eie 
manier.

62

Kom ons begin van die een kant af, konsentreer net op die een kant. En net, ek wil hierdie kant hier 
teen die muur iewers hê, jy glo. Hê geloof. Moenie twyfel nie. Glo net, sê, “Here!”

Moenie nou na my kyk nie, sien. Jy kan na my kyk, maar, kyk, laat jou geloof verder kyk. Jy kan na 
my kyk met fisiese oë, maar kyk na Hom met jou oë van geloof, dat Hy daardie Woord is. En—en Hy het 
pas Sy masker verander, sien, van wat nie gesien kon word nie na wat absoluut verklaar is, die Woord 
wat vlees geword het. Hê geloof.

Moet nou nie rondbeweeg nie. Wees werklik stil, eerbiedig. Jy kan rondbeweeg, in 'n oomblik; maar 
wees werklik stil, eerbiedig.
63

Nou, dit is, wat is dit? Dit is 'n gawe. 'n Gawe is nie iets om te neem soos 'n swaard en te gaan en 
slaan en steek en trek nie. Dit is nie dit nie. 'n Gawe is net om jouself uit die pad te kry, sodat die Heilige 
Gees in 'n menslike liggaam kan werk. Moenie probeer om te sê, “Eer aan God, ek het 'n gawe! nie. Ek 
het 'n gawe gekry, halleluja!” Jy sal dit nooit kry nie. As jy net weet hoe om jouself te laat gaan!

Dis soos om 'n rat te verander. Sien? Verander jouself in geloof, van ongeloof, verander net 'n ratjie 
daar, sê, “Wel, ek was altyd soort van skepties, maar werklik, ek glo nou.” Kyk nou wat gebeur dan. Doen 
dit net een keer en kyk wat gebeur. Bid net.

En ek probeer om myself van die boodskap in 'n gawe te kry. 'n Gawe, om, sodat die Woord Homself 
bekend kan maak deur—deur, soos Hebreërs 4:12 sê, “Onderskei, ken die gedagtes in die hart.”
64

Bid vir alles wat verkeerd is met jou. Bid en sê net, “God, ek—ek is behoeftig. Die man ken my nie, 
maar ek is behoeftig.”

In die naam van Jesus Christus, die Seun van God, tot verheerliking van God, en volgens die Woord 
van God wat ek pas deur die prediking gekry het, neem ek elke gees hier onder my beheer.

Nou, maak nie saak wat gebeur nie ... Daar mag dalk iets binne 'n minuut gebeur. Daar is 'n kritikus 
wat hier sit en ek dink net iets is besig om te gebeur. Sien? So wees net regtig eerbiedig. As enigiets 
versteur word, sit jy net stil. Sit jy net werklik stil, laat daardie persoon doen wat hulle gaan doen. Kyk 
wat gebeur. Laat hulle die skuif maak en kyk wat gebeur. Julle sal sien of Hy God is of nie. Julle behoort 
Hom in stryd te sien. Julle het Hom in genesing gesien; kyk na Hom in die stryd. Satan probeer sy bes 
om dit te doen. Maar laat Hom dit net—net een keer doen, kyk wat gebeur.

Daar is 'n ander persoon wat hier sit, wat ly, wat hier regs sit, 'n man en sy vrou. Sy bid. Hy bid vir 
haar. Dit is 'n senuwee toestand, senuwees in die gesig. Sy is soort van 'n gesette vrou. Haar man het 'n 
wit hemp aan. Sy lê sy hande op haar. Dit is waar. Lig jou hand op, as dit waar is, as dit is waaroor jy 
bid. Moenie bekommer nie. Dit sal ophou. Dit is 'n belofte, as jy sou glo. Jy het Sy kleed aangeraak.

65

Daar is 'n dame wat hier op hierdie kant sit, sy het 'n vroueprobleem. Ek hoop haar ... O God! Mev 
Reed, jy weet ek ken jou nie. Maar dit is waar, is dit nie? Jy het gebid, “Here, wees my genadig.” Hy het. 
Dit gaan jou nou verlaat. Glo net met jou hele hart. Moenie twyfel nie. Jy het geloof.

Hier, hier is 'n dame wat net hier op die end sit, 'n donkerige hoedjie op. Sy bid oor ... Dit is 
moeilikheid. Sy het probleme. Sien jy nie dat die Lig daar oor haar hang nie? Sien? Sy het haar kop laat 
sak. Sy het probleme met haar knieë. Sy het haar knieë seergemaak. Sy het geval en haar knieë 
seergemaak. Sien? Ek ken haar nie; God weet dit. Maar dit is waar, is dit nie, Dame?

66



14Die Verhoor

Hier, lê jou hand op die volgende dame wat langs jou sit; kom reguit na haar toe. Sy ly aan 'n 
senuweetoestand. En daardie senuweetoestand het ... Sy het oogprobleme. En die oë was geopereer, 
wat dit veroorsaak het. Dis reg, is dit nie? Steek jou hand op. As jy kan glo!

Hierdie ander vrou langs haar wat haar hand opgesteek het, het haar soort van opgewonde maak. 
Maar die rede, as jy sal ... Glo jy dat God my kan vertel wat jou moeilikheid is? Dis in jou enkels. As dit 
reg is, waai jou hand soos dit. Alles reg.

Wat het Hy gesê sou Hy doen? “Hy is dieselfde gister, vandag en vir ewig.” Glo julle dit?

Hier is 'n man wat voor my sit. Hy ly aan artritis. Hy regtig ... Ek weet nie of hy dit gaan kry of nie. 
Hy is 'n man van ongeveer my ouderdom. Hy ly aan artritis. Hy is nie van hier af nie. Hy is van Kansas 
Stad. Glo jy dat God jou sal genees? Glo jy dat God my kan vertel wat jou naam is? Mnr. Francis. Jy glo 
met jou hele hart. Hy het probeer om jou daarvan te beroof, Meneer. En hy—hy ... Jy het gedink ek het 
'n ander man bedoel, maar dit was jy. En toe ek dit gesê het, het 'n ware snaakse gevoel oor jou gekom, 
baie aangenaam en warm. As dit reg is, waai jou hand so.

67

Ook, jou vrou sit daar, sy is Mev. Francis. Sy ly ook aan artritis. En sy het probleme met haar oë en 
moeilikheid met haar ore. Is dit reg? Dis reg.

Die vrou wat langs haar sit, reg langs haar daar, sy ly aan spatare. Reg. Sy het iets verkeerd, intern, 
een of ander ... Dit is 'n blaasprobleem. Sy het blaasprobleme. Sy is ook van Kansas City. Mev Gregg. Dis 
reg.

68

As ek 'n totale vreemdeling vir julle mense is, steek julle hande op soos dit, sodat, ek bedoel, aan 
hierdie mense hier wat geroep is, steek julle hande op, julle mense wat nounet geroep is, as ek 'n 
vreemdeling is.

Wat is dit? Dieselfde God Wat in die menslike vlees gekom het en vleis geëet en melk gedrink het. En 
Jesus sê vir hom ... En Abraham het gesê: eerder, dat Hy “Elohim” was, God in die vlees gemanifesteer. 
Jesus het gesê, “Soos dit was in daardie dag, dat Jehova, die Seun van die mens weer, in profetiese 
vorm, soos Hy was, weer sou terugkeer in die laaste dae,” net voor jule liggame verander gaan word. 
Ons, ons kon nie ... Sien, Sara kon nie daardie baba in daardie liggaam ontvang nie, kon sy? Abraham 
kon nie in sy liggaam nie. Sy liggaam moes verander word. So ook ons s'n, om die Seun te ontvang. 
Neem die Woord, en Hy is die Seun. Dit is die Woord. Glo julle dit?

Buig nou julle hoofde net vir 'n oomblik.

Deeglik, met jou hele hart, is God geregverdig om hierdie beloftes te maak? Glo julle Sy Woord is die 
Waarheid? Glo julle dat hierdie getuies slegs valse getuies is, dat hulle nie die geloof gehad het om dit in 
die begin te glo nie? Julle is die jurie en julle is die regter. Elke jurie moet 'n besluit neem, die regter moet 
die uitspraak gee. Het julle besluit dat God se Woord, van Markus 16, die Waarheid is? As jy het, steek 
jou hand op. Ek het getuies op die toneel gebring, wat op dieselfde manier gekom het as die in die laaste 
dae en het bewys dat God se Woord reg is. En God se Woord beloof dit in die laaste dae. En ek is hier 
voor julle en julle is hier om aan die res van hulle te bewys, elkeen van julle. Elkeen van julle kan geroep 
word, een vir een, soos dit, as julle dit glo. Vra hierdie mense, praat met hulle, waar die Heilige Gees 
geroep het.

69

“Wat doen jy nou, Broer Branham?” Probeer om weg te kom van dit af. Dit hou net aan om oral in die 
gebou te gebeur; jy sien dit net flikker.
70

Sien, daarmee probeer ek om jou dit te laat glo. Hê geloof in God. Glo dit. Hy is geregverdig om 
hierdie te skrywe. Hy het dit bevestig en bewys dat dit die Waarheid is. Hy het dit geprofeteer, dertig 
jaar gelede, en dit bewys vandag. Hy het dit gesê, 2000 jaar gelede, en dit bewys vandag. Sy Woord is 
die Waarheid. En elke woord van God is geïnspireer, en dit alles is die Waarheid. En Markus 16 het gesê, 
“Hulle sal hulle hande op die siekes lê en hulle sal herstel.”

Jurie, wat is julle uitspraak in hierdie hof op hierdie middag? Is Jesus Christus dieselfde gister, vandag 
en vir ewig? Steek julle hande op. [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Is julle ten volle oortuig dat Markus 
16 die Waarheid is, die Woord van Jesus Christus, “As hulle hul hande op die siekes lê, sal hulle herstel”? 
Steek julle hande op. [“Amen.”]

Dan, Satan, moet jy gaan. Mnr. Ongelowige, jy het geen besigheid onder ons nie. Mnr. Skeptikus, of 
Mnr. Ongeduldig, ek gee nie om hoe lank dit neem, dit gaan gebeur.

Noem jy my 'n gelowige? Steek julle hande op as julle dit glo. Ek is 'n gelowige. Ek gaan vir julle bid 
en hande op julle lê. Glo julle dat julle herders hier gelowiges is? Steek op julle hande. Hoeveel gelowige 
bedienaars is hier? Steek op julle hande.
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Ek gaan vra dat die gelowige bedienaars net 'n oomblik hier sal kom. Is dit alles reg, pastoor? Perfek.
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Ek wil hê dat elke bedienaar in hierdie gebou wat 'n gelowige is, net vir 'n oomblik hier by my kom staan. 
Ek wil nou ware gelowiges hê. Onthou, ons wil nie skyngelowiges hê nie. Ons wil ware gelowiges hê. Kom 
hier en staan op die platform. Gaan nou iets sien gebeur. “Ek glo jy het vir my die Waarheid vertel.”

Nou onthou, wees werklik stil net vir 'n minuut terwyl hierdie bedienaars kom, ek wil iets vir julle sê. 
Nou wat, wat sal gebeur? Julle optrede, uit julle aksie ... Iemand het gegly. Dis als reg. Julle optrede van 
hieraf aan sal julle uitspraak wees. Hoeveel glo dit, steek julle hande op.
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Nou, almal wat 'n—'n gebedskaart het, staan hier aan die regterkant, kom oor na hierdie kant toe. 
Julle, elkeen van julle in jou paadjie, staan uit aan die regterkant van jou paadjie, aan die regterkant van 
jou paadjie.

Nou, hulle aan die ander kant daar, sal hierdie kant toe moet uitkom. Alles reg.

Almal van julle aan hierdie kant met gebedskaarte, staan op in hierdie paadjie; soos dit, aan die 
regterkant. Dit sal aan die linkerkant wees. Ek's jammer. Hierdie kant hier sal jou regterkant wees. Dit is 
aan jou linkerkant. Nou kom reg rondom so, vorm jou ry.

Kom al julle bedienaars nou hierheen en maak 'n dubbele ry, reg tot hier, twee rye hierdie kant; reg 
rondom hier en reg rondom hier, elkeen van julle.

Nou, hoeveel van julle glo? Steek julle hande op, sê, “Nou wil ek weer vir God wys dat ek absoluut 
glo dat Markus 16 die Waarheid is,” steek jou hand op. “Ek aanvaar dit nou.”
73

Hoeveel is daar wat nie in die gebedslyn sal wees nie, wat sal bid vir hierdie wat wel in die gebedslyn 
is, en die hele groep van ons sal saam as gelowiges bid? Steek op julle hande.

Laat ons nou bid.

Here Jesus, U is God. U is die groot “EK IS,” nie die “Ek was,” of “Ek sal wees” nie. U is “EK IS,” 
teenwoordige tyd. Daar is geen krag wat in U pad kan staan nie. U is God, en daar is niemand soos U 
nie. U bevestig U Woorde. U het dit aan ons bewys deur die getuies hierdie middag in hierdie verhoor; 
hierdie jurie en ook hierdie hof en die regters wat sal wees.
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Ons het 'n regverdige verhoor gegee. Ons het geneem wat die vyand gesê het. Ons het geneem wat 
die aanklaer gesê het. Ons het geneem wat sy getuies gesê het. Ons het dit teruggebring met die 
getuienis van die Verdedigende Getuie, en Hy het bewys dat God geregverdig is om hierdie stellings te 
maak, omdat Hy dit in vervulling bring aan die gelowige, deur baie meer getuies as wat die ongelowige 
getuies kan produseer. Nou weet ons dat dit waar is. Dit staan slegs as die mense dit beoordeel het om 
reg te wees, die Woord van God om die Waarheid te wees.

Gee dit, Here, dat almal wat deur hierdie ry gaan hier ... Vader, hierdie manne wat hier staan. Nadat 
ek weg is, kan iemand sê Broer Branham het hande op hulle gelê, maar ek wil hê dat die mense moet 
weet dat hierdie pastore net soveel reg het om hande op die siekes te lê as enige iemand anders. Hulle 
hoef nie te wag totdat 'n spesiale-tyd evangelis kom nie, maar hulle eie pastoor het die reg om hande op 
hulle te lê. God, gee dat elke persoon wat deur hierdie ry van hande gaan vandag; wat geroep en 
verordineer is deur God om hande op die siekes te lê.
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Ons weet ons het geen heilige hande nie, maar ons kyk nie na onsself nie. Ons kyk na ons Offer, 
Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en vir ewig, Wat nou bloei voor die troon van God om ons te 
reinig, om Sy opdrag uit te voer. Gee, Here, dat elke man, vrou, seun, of meisie wat hier verbygaan, van 
hierdie platform sal afgaan, juigend, net dieselfde asof hulle normaal en gesond is. Gee dit. Mag hierdie 
jurie se uitspraak, waar hulle beweer dat Hy geregverdig was, en mag die uitspraak wat hulle sal lewer, 
hulle optrede wees hierna. Help ons God, in Jesus Christus se naam. Amen.

Broer Roy Borders of enige sangleier, as jy net vir 'n oomblik hierheen kan kom en lei. Nou met jou oë 
toe.
76

Val nou net reg by die ry in soos wat jou ry aankom. Kom hier deur. Ons het gebid, elkeen van hierdie 
manne. Die rede hoekom het ek hulle hier bo gesit het, was dit. Julle hier sal nou hierdie kant moet kom 
en in die ry saam met hierdie val, met hierdie hier, soos hulle uitkom, sien. Reg. Wag nou net tot hulle ... 
Wag totdat hulle weggaan. Wag totdat hierdie ry uitkom; dan jy, Dame. Net hier, suster, wag net daar. 
Sien, wag net daar, sien. Plekaanwysers, party van julle help hulle daar, sien. Sien, julle moet hierdie rye 
laat uitkom, hierdie rye laat uitkom, en hierdie ry volg hulle, sien, kom deur.

Nou, as jy hier deurkom net met veronderstelling, net deur te gis, bly uit die ry; dit mag jou erger 
maak. Maar as jy hier kom en glo, is daar niks wat dit uit jou gaan wegneem nie. Hoeveel weet dat 
hierdie die vereffeningstyd is? Julle wat in die ry is, sê, “Dit is dit. Ek glo dit. Niks meer om oor te kla nie. 
Dit is verby, op hierdie oomblik. Ek het die Woord van God aanvaar.” As jy dit nie doen nie, moenie nou in 
die ry kom nie. Glo met jou hele hart en kom.
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God het Homself geregverdig deur Sy Woord en die getuienis en verhoor, teenwoordig op hierdie 
oomblik, “dieselfde gister, vandag en vir ewig.” Daar is niks oor as om hande op die siekes te lê, en hulle 
sal herstel. Hier is julle herders. Julle weet hulle is gelowiges. Hulle is julle herders.

77

En ek wil nie hê dat julle die indruk moet kry dat ek, Oral Roberts of iemand anders, die enigste 
persoon is wat verordineer is om dit te doen nie. Elke bedienaar is verordineer om dit te doen. Elke 
gelowige, of hy 'n bedienaar is of nie, is verordineer om dit te doen. Elke mens wat glo, het 'n reg om 
hande op die siekes te lê, en hulle sal herstel.

Ek sê nie jou herder of enigiemand sal die gawe van onderskeiding ontvang nie. Hulle hoef dit nie te 
doen nie; Dit is nie hulle roeping nie. Dit is nie hulle roeping om dit te doen. Dit is om een te wees in 'n 
era.

78

Maar—maar ons vind uit dat jy geroep is as 'n gelowige. “Hierdie tekens sal hulle volg,” Dit wys nie 
enige persoon uit nie, “hulle wat glo.” Glo dit nou met jou hele hart.

Broer Roy, lei jy die liedjie, Glo Net. Almal in gebed. Bedienaars, terwyl hulle verbygaan, lê hande op 
hulle. En leke en vriende, wanneer julle hier verbygaan, hê geen twyfel in jou gedagtes nie; gaan net reg 
deur die ry, gaan hier uit en sê, “Dit is gedoen.”

Onthou nou, julle was die jurie in hierdie saak. Julle het julle hande opgesteek dat julle 'n uitspraak 
gehad het. Almal verstaan, sê “amen.” [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Julle het julle uitspraak gehad. 
Nou wat julle hierna doen, sal bewys of julle die waarheid vertel het of nie. Julle—julle oordeel sal 
gelewer word deur dit wat julle van hieraf gaan doen. Dit sal wees. Julle sal die regter en jurie wees. As 
julle dit werklik glo, moet dit gebeur. As julle voorgee om te glo, sal dit nie gebeur nie.
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Omdat dit bewys is deur die Woord, deur die Teenwoordigheid van God, deur alles wat daar is. Is 
enigiets oor wat gedoen moet word? As Hy op hierdie middag hier sou kom, kan Hy jou genees? Nee, 
nee. Hy het dit reeds gedoen. Sien? Hy is alles ... Daar is nie 'n ding oor wat nou gedoen moet word nie. 
Hy het Homself hier geregverdig, deur die Woord, het alles bewys. Die enigste ding wat julle hoef te 
doen ... Julle het klaar besluit, julle het die verhoor gehoor, julle het die uitspraak gelewer, nou kom en 
wys jou oordeel. Amen. God seën jou.

Alles reg. [Broer Borders begin lei die gemeente in sang Only Believe — Red.]

Bid nou, broeders. En laat elkeen van die aanwysers die mense laat deurkom. Staan 'n bietjie nader 
nou. Elke man raak daardie kind aan, raak almal aan. Elke mens raak die mense aan, nou met geloof. 
Maak jou oë toe. [Broer Branham en die bedienaars bid en lê hulle hande op die mense. Leë plek op band 
— Red.]

Glo net,
Alle dinge is moontlik, glo net;
Glo net, glo net,
Alle dinge is moontlik, glo net.

Nou kan julle dit so sing, “Nou glo ek, op hierdie oomblik glo ek dit”? Jy het? Steek julle hande op, sê, 
“Ek glo dit regtig.” “Hierdie tekens sal hulle volg wat glo!”
80

Alle dinge is moontlik, nou glo ek;
O, nou glo ek, nou glo ek,
Alle dinge is moontlik, nou glo ek.

'n Tyd gelede, omtrent vyftien jaar gelede, onthou ek een nag toe ek na 'n hospitaal geroep is, na 'n 
seun wat besig was om van swart witseerkeel te sterf. Daar was ... die hart het begin ingee. En die 
Vader het aangehou kom na die vergadering, om—om my te kry om vir die seun te bid. En die seun was 
omtrent vyftien, sestien jaar oud. En ek was net so besig, ek kon dit nie doen nie. En uiteindelik ... As—
as—as—as jy dit na een neem, dan is dit die ander, jy weet. So, die vader het net aanhou vashou, en 
gewag tot die tyd. Uiteindelik, een aand na die diens, ek het na die hospitaal gegaan. Wel, die dokter 
het vir my gesê dat ek nie kon ingaan nie. Hy het gesê, “Omdat die—die seun difterie op hom het en jy 
is 'n getroude man en jy kan nie ingaan en daardie kiem opdoen nie.”

81

Wel, ek het hom gevra, “Laat my asseblief net ingaan.” Die man was Katoliek. En ek het gesê, ek het 
gesê, “is jy 'n Christen?”
82

Hy het gesê, “Ek is Katoliek.”

Ek het gesê, “As 'n priester hier gestaan en probeer het om die laaste rites van die kerk na die seun 
te bring, sou jy dit aanvaar?”

Hy het gesê, “Dit is anders. Dit is 'n priester. Jy is 'n getroude man.”

Ek het gesê, “As ek 'n dokument teken dat ek alle verantwoordelikheid neem?”
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Hy het gesê, “Ek kan dit nie doen nie, meneer.”

En ek het gesê, “Asseblief.” Ek het toe gesê, “Ek is net soveel vir hulle mense as wat 'n priester vir 
jou sou wees.”

Uiteindelik het hy my aangetrek soos 'n Ku Klux klan, met al daardie wit dinge, en neem my in, en ek 
het na die seun gegaan. Hy was bewusteloos, twee of drie dae. Sy hart het skaars geklop. Ek het 
vergeet wat die asemhaling; baie klein, net skaars bloei, klop. En die ou vader en moeder het daar 
gestaan.

En ek het net gekniel, en net 'n eenvoudige klein gebed, hande op hom gelê, ek het gesê, “Here 
Jesus ... ” Ek het hierdie Skrif gebruik. “U het gesê, 'Hierdie tekens sal hulle volg wat glo.' Hier is vader 
en moeder, hulle sou nie aanhoudend volhard het vir my om hande op daardie seun te lê as dit nie 
daarvoor was dat hulle dit geglo het nie. En, Here, ek sou nie hierheen gekom het as 'n spotter nie. Ek 
glo dat wat ek gesê en geleer het is die Waarheid.” En ek het gesê, “Ek seën hierdie jong seun, in die 
Naam van Jesus Christus; laat hom lewe.”
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En toe ek opgestaan het, begin die ou vader en moeder mekaar omhels, en sê, “is dit nie wonderlik 
nie, moeder! Is dit nie wonderlik nie!” Die seun het nie eens 'n bietjie verander nie; net daar gelê. En ek
—ek het na hulle gekyk.
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En die klein verpleegster het daar gestaan, sy was 'n spesiale verpleegster, 'n gegradueerde, en sy 
was daar om na die seun te kyk. Toe sê sy vir die moeder: “Hoe kan jy so optree en weet dat jou seun 
doodgaan?”

En die ou Vader, hy was ongeveer, o, ek dink, hy was 58, 60 jaar oud, het hy sy hande op haar 
skouers gelê, soos 'n ou pa sou. Hy het gesê, “Kind,” het hy gesê, “daardie seun is nie aan die doodgaan 
nie,” het hy gesê.

“Meneer,” gesê, ek weet nie wat dit was, 'n soort van 'n kardiogram of iets, gesê, “sy—sy 
asemhaling het so laag gegaan, en met hierdie siekte, dit is nie bekend in die geskiedenis, dat as dit ooit 
in daardie toestand is, dat dit ooit sal herstel nie.”

En die ou patriarg het sy oë afgevee en na haar gekyk. Ek sal dit nooit vergeet nie Hy het gesê, 
“Liefling, jy kyk na 'n grafiek. Dit is wat jy opgelei is om na te kyk. Ek kyk na 'n belofte wat God gemaak 
het. 'Hulle lê hande op die siekes, hulle sal herstel.'” Die seun is getroud en het drie kinders, 'n sendeling 
in Afrika. Dit hang af van waarna jy kyk.
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Nou, daar kan 'n paar hier wees wat hier gekom het en wat nie 'n gebedskaart gekry het nie. Ek het 
die seun daar gevra. Hy het gesê, “Daar is geen twyfel nie, maar daar is baie daar agter, Pappa, wat nie 
'n gebedskaart gekry het nie.”

Hoeveel gelowiges is daar dan? Steek julle hande op. Sal julle dit doen terwyl ons sing, “Nou glo ek”? 
Nou was God goed vir jou. Wil jy nie, as 'n gelowige ... Dit maak nie enige verskil wie se hande dit is nie, 
solank dit 'n gelowige is. Sien? Sal julle net hande op mekaar lê, en ons sal hierdie lied saam sing, “Nou 
glo ek.” En totdat ek julle ontmoet, God is met julle!

Nou glo ek,

Dit is reg, lê jou hande op iemand naby jou.
Nou glo ek,
Alle dinge (maak nie saak wat verkeerd is nie, alle dinge is moontlik) is moont- ... (In 

Jesus se Naam, seën hierdie.)
Nou glo ek, o, nou ... (“Ek maak nie nou 'n grap nie. Nee, ek doen dit nou.”)
Alle dinge is moontlik, o, nou glo ek.

Almal wat dit glo, steek julle hande op soos hierdie, “Ek glo dit nou.” God seën julle.86
Totdat ons ontmoet! ... ontmoet!
Totdat ons ontmoet by Jesus se voete; totdat ons ontmoet!
Totdat ons ontmoet; totdat ons ontmoet!
God wees met julle totdat ons weer ontmoet!

Nou met ons hoofde gebuig.
Totdat ons ...

Mag God met julle wees, waarlik, die dood se dreigende golwe voor jou verslaan, neem jou van 
oorwinning tot oorwinning. Mag ons liggame eendag verander word en soos Sy eie glorieryke liggaam 
gemaak word, waar ons nie meer vir die siekes sal bid nie. Tot dan, mag God met julle wees totdat ons 
ontmoet. [Broer Branham neurie — Red.]

Totdat ons ontmoet!
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God wees met julle totdat ons weer ontmoet!

Laat ons nou ons hoofde neerbuig vir die slotgebed. Wie gaan bid? [Iemand sê, “Broer Gibson. Broer 
Gibson.” — Red.] Broer Gibson nou, terwyl ons ons hoofde gebuig het.


