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Het 'n paar Skrifte neergeskryf, wat ek graag met julle daaroor wil praat, en ek vertrou dat God ons 
swak pogings sal seën.
1

Nou, baie mense het gewonder waarom ons so vreemd en so raserig is. Julle weet, dit is soort van 'n 
ander tipe van—van 'n konvensie as wat mense gewoond is—is om te sien. En, gewoonlik is alles soort 
van 'n sny—en—gedroogde vorm. Maar wanneer ons by hierdie konvensies kom, wat my voorreg was nou 
vir verskeie jare sedert hulle eerste begin het, en ons weet kwalik wat ons gaan doen. Ons kom net en 
gee onsself oor. Dit is die enigste ding wat ons weet om te doen. En God doen die res daarvan. So dit 
maak ons baie eienaardige mense.

Ander dag, het iemand gesê, “Jy weet, julle mense is regtig vreemd.”

Ek het gesê, “Wel, ek—ek veronderstel ons is.”

En ek onthou van een van die konvensies. Broer Troy wat my eenkeer van 'n klein Duitser vertel het 
wat gesê het hy het die doping van die Heilige Gees ontvang. En die volgende dag, in die winkel waar hy 
gewerk het, sou hy sy hande opsteek en die Here prys, en in tale praat en net vreeslik aangaan. En 
uiteindelik het die baas verbygekom en gesê, “Heini, wat is fout met jou?”

2

Hy het gesê, “O, ek is gered.” Hy het gesê, “My hart borrel net oor van vreugde.”

Hy het gesê, “Wel, jy moes daaronder saam met daardie klomp vreemdes gewees het.”

Hy het gesê, “Ja. Aan God al die Glorie!” Het gesê, “Dank die Here vir die 'nuts'.” Hy het gesê—hy 
het gesê, “Jy neem die motor, kom af met die pad.” Gesê, “Jy neem al die 'nuts' daaruit, jy het niks 
behalwe 'n klomp rommel nie.'” En dis net … Jule weet, dit is net omtrent reg.

Een dag, in Kalifornië, het ek met die strate afgegaan van Los Angeles, en ek het 'n man gesien met 
'n teken wat hy op sy bors gehad het, en hier. En hy het gesê, “Ek is 'n gek vir Christus.” En almal het 
na hom gekyk. En ek het opgelet hulle het om gedraai en gekyk, nadat hy verby is. En ek het gedink ek 
sou met die res van hulle volg. En op die … sy rug, het hy gesê, “Wie se gek is jy?” Ja. Julle weet, ek 
veronderstel ons is almal soort van vreemd vir mekaar.

3

Maar, julle weet, die wêreld kom in so 'n groef, dat iets anders dit so vreemd maak, dat die mense 
wel dink dat dit iets is wat verkeerd is. En gewoonlik moet God iets so ongewoons doen, om die mense 
weer terug te kry na die Bybel.

Ek kan my voorstel dat Noag soort van 'n—'n 'nut' was, vir daardie wetenskaplike eeu waarin hy 
gelewe het, omdat hulle kon bewys daar was geen water in die lug nie. Maar God het gesê dit sou wel 
daar wees. So, Noag, het gepreek en dit geglo, hy het 'n 'nut' geword.

4

En ek sou my dit voorstel toe Moses afgegaan het in Egipte, was hy soort van 'n—'n 'nut', vir Farao. 
Maar onthou, Farao was ook vir hom 'n 'nut'. Toe het hulle … Ons besef dit.

Selfs Jesus was as 'n ketter beskou. Dis reg. Martin Luther was 'n 'nut' vir die Katolieke kerk. En John 
Wesley was 'n 'nut' vir die Anglikane. So, weet julle, dis—dis omtrent tyd vir 'n ander 'nut'. Dink julle nie 
ook so nie? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Julle weet, voor daar 'n skroef kan wees, moet daar 'n 'nut' 
wees, eerste, om dit daaraan te groef.

5

So, julle weet, Noag, wat 'n 'nut' was, hy ... Neem die 'nut', dit trek die bout, trek iets bymekaar, en 
hou iets bymekaar. So, Noag was in staat om alles te trek in die ark wat sou glo, uit die oordele uit, deur 
'n 'nut' te wees.

Ons vind uit dat Moses die kerk uit Egipte getrek het, deur 'n 'nut' wees. Dis reg.

Ek dink ons het nou 'n 'nut' nodig, om die Bruid uit die kerk uit te trek. Ons het nou iets nodig, nog 
een, so ons is baie eienaardige soort mense. En ek het vanaand gedink, as die Here gewillig is, sou ek 'n 
paar Skrifte probeer lees wat daarop betrekking het, en net 'n paar oomblikke met julle sou praat, en 
julle probeer wys hoekom ons sulke eienaardige mense is.

6

Laat ons nou in die Skrifte blaai na die 2de hoofstuk van Filippense, 1-8, en Tweede Korinthiërs 3:6. 
En laat ons lees, soos ons God se Woord glo.

En nou, net voor ons lees, laat ons ons hoofde buig vir gebed.

Genadige Hemelse Vader, ons is vanaand inderdaad bevoorregte mense om in hierdie eeu te lewe en 
om die dinge te sien wat ons sien aangaan, en om te weet dat die tyd op hande is, wanneer Jesus sal 
kom vir Sy Kerk. O, dit verbly ons harte, Here! En soos ons die bladsy vanaand terug blaai, bid ons dat U
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ons 'n konteks uit hierdie teks sal gee. En mag die Heilige Gees aan ons harte openbaar die dinge wat 
goed en welgevallig aan God sal wees. Want ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.

Julle weet, glo ek sal julle vra om iets te doen. Ek—ek vra gewoonlik vreemde dinge, en ek hoop ek 
vra nie iets te vreemd nie. Maar wanneer ons trou sweer aan die vlag, staan ons almal. En—en die vlag 
gaan verby, ons staan; wat ons behoort te doen. En ons staan om te salueer. Laat ons net op ons 
voete staan terwyl ons die Woord lees, as julle sal, Tweede Korinthiërs 3: 6.

8

Wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament, nie van die 
letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.

En as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, 
sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie vanweë die 
heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan,

Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?

Want as die bediening wat veroordeel, heerlikheid was, veel meer is die bediening wat 
regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid.

Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles 
oortreffende heerlikheid.

Want as wat moes vergaan, met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly, in 
heerlikheid.

Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid;

nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van 
Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie.

Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament 
dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig 
word.

Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart;

maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.

Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.

En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here 
aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot 
heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.

En in Filippense 2 lees ons dit vanaf die 1ste, en lees tot die 8ste vers.9

As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar 
enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is,

maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een 
van siel, een van sin.

Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die 
ander hoër ag as homself.

Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s'n.

Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.

Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees 
nie,

maar het Homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die 
mense gelyk geword;

en in gedaante gevind as 'n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word 
tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Laat ons bid.10

Hemelse Vader, hierdie groot Woord wat vanaand gelees is, van U Heilige Skrif, maak Dit so werklik in 
ons harte, dat ons van hier af sal gaan soos diegene wat van van Emmaus af gaan, sê, “Was ons harte
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nie brandende in ons nie?” Want ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.

Julle kan maar sit.

Nou, dit is 'n baie eienaardige teks, maar ek dink dis baie toepaslik vir die geleentheid. Ek wou praat 
oor die onderwerp van: Die Magtige God Onthul Voor Ons.
11

Nou, vandat die mens daar was, was daar 'n honger in die mens se hart om uit te vind: waar hy 
vandaan gekom het; en wat is sy rede om hier te wees; en waarheen gaan hy. Daar's net Een wat dit 
kan antwoord, dis die Een Wie hom hiernatoe gebring het. En die mens wou altyd God sien.

Terug in die Ou Testament, vind ons uit dat God Homself verberg het van ongelowiges. God het 'n 
baie eienaardige manier om met mense te deel. Hy verberg Homself van die ongelowige en openbaar 
Homself aan die gelowige. God doen dit. Jesus het die Vader gedank, dat, “Hy hierdie dinge verberg het 
vir die wyse en verstandige, en Dit sou openbaar aan babas wat wil leer.” So, ons vind dat God nooit 
verander in Sy natuur nie en Hy doen altyd Sy werk dieselfde. Ons vind uit in Maleági 3 dat Hy gesê het, 
“Ek is God, en Ek verander nie.” Hy werk in dieselfde beginsel, die heeltyd.
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Nou neem ons een van die oudste boeke van die Bybel. Wanneer Job, een van die mees regverdige 
manne van sy dag, 'n volmaakte man in die wette van God, 'n dienskneg, edele, eerbare dienaar, selfs 
tot God gesê het, “Daar is nie een soos hy op die aarde nie.” Maar … sy begeerte, eenkeer, om God te 
sien. Hy het geweet dat daar 'n God was en hy het gevoel dat hy Hom graag wou sien, of, andersins, na 
Sy huis gaan en klop, en sê, “Ek wil graag met U praat.” Het gesit, met Hom gepraat, soos ons met 
mekaar sou wou.
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Ons het 'n begrip. Dit is hoekom ons in hierdie konvensies, waar ons bymekaar kom en—en ons 
gedagtes uitdruk. En—en ons verstaan mekaar beter wanneer ons met mekaar oor dinge praat. En 
predikers doen dit. Mense van oral in die lewe doen dit, praat oor dinge.

En, Job, God was so werklik vir hom, hy wou uitvind of hy nie kon gaan klop aan Sy deur nie, en—en 
'n—'n onderhoud met Hom hê nie.
14

Maar ons vind uit dat God wel met hom gepraat het, maar Hy was versluierd. Hy was versluierd in 'n 
vorm van 'n warrelwind. En Hy het vir Job gesê om sy lendene te omgord, Hy sou met hom praat soos 'n 
man. En Hy het neergedaal in 'n warrelwind en—en met Job gepraat. En Hy is bekend gemaak aan Job 
deur die warrelwind, tog het hy Hom nie eintlik gesien nie. Hy kon net die wind hoor waai en draai in die 
bome. En die Stem het uit die warrelwind gekom, maar God was versluierd in die warrelwind.

Ons vind, daar in Afrika, Suid-Afrika, gebruik hulle die woord amoyah, wat beteken, “'n onsigbare 
krag.”
15

En hierdie onsigbare Krag, in die warrelwind, het 'n hoorbare Stem gehad. Dit het tot Job gespreek, 
tog het hy nooit Sy vorm gesien nie. Hy was versluierd vir hom deur die warrelwind.

Ons vind een van die groot profete van die Bybel, Moses, van die Ou Testament, een van God se 
gekose, voorbestemdes, voorbestemde diensknegte, hy het ook begeer om Hom te sien. Hy was so naby 
aan Hom en het soveel dinge van Sy groot misterieuse hand gesien wat voor hom uitgaan en dinge 
gedoen het wat net God kon doen. Hy het eendag begeer om Hom te sien en God het vir hom gesê, 
“Gaan staan op die rots.”

En terwyl hy op die rots gestaan het, het Moses Hom sien verbygaan. Hy het die rug van Hom 
gesien. En hy het gesê, “Dit het gelyk soos 'n man, 'n man se rug.” Tog het hy God nie gesien nie. Hy het 
net die sluier van God gesien.

Die Bybel het gesê, “Geen mens het God op enige tyd gesien nie, maar die Eniggeborene van die 
Vader het Hom verklaar.” So, Moses het Hom gesien, versluier, as 'n Mens. Ons vind dat Jehova van die 
Ou Testament net Jesus van die Nuwe Testament was.

16

En—en Dr. Scofield hier, ons vind dat sy woord verander van “vorm.” Ons vind die woord en morphe, 
in Grieks, wat beteken “die onsigbare is sigbaar gemaak.” Iets wat nie kan … Ons weet dis daar. Dit kan 
wees … kan nie gesien word nie, maar tog weet ons dat dit daar is. En toe Hy Sy vorm verander het, 
van die en morphe, wat beteken dat Hy verander het van die bonatuurlike na die natuurlike.

En Hy het net Sy masker verander, met ander woorde. Dit is soos 'n drama. Hy het opgetree. En in 
Grieks, wanneer hulle hulle masker sou verander, miskien speel een, een speler kon in verskeie 
verskillende dele opgetree het.

En my dogter, teenwoordig hier, hulle het net 'n—'n drama by die hoërskool gehad. En die een seun 
wat ek ken, het omtrent vier rolle vertolk, maar hy sou agter die verhoog gaan en sy—sy masker 
verander, ten einde nog 'n karakter te kan naboots.
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Nou, as julle die Ou Testament profesieë met betrekking tot wat die Messias moes wees, kan julle dit 
vergelyk met die lewe van Jesus, en julle het dit presies wie Jesus was. Hy was nie net 'n gewone mens 
nie. Hy was God, en morphe. Hy het verander van—van die bonatuurlike na die natuurlike vorm van 'n 
Mens. Tog was Hy God, gemanifesteer in die vlees, versluierd deur 'n menslike, vleeslike sluier.
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En julle hou die Ou Testament dop.

Ek—ek—ek weet dat ek praat met 'n gemengde gehoor, vanaand, ui verskillende dele van die wêreld.  
En ons is hier om uit te vind. Wat is ons—wat doen ons? Wat—wat is ons? Waar kom ons uit? Wat is 
besig om te gebeur? Wat beteken dit alles?

En nou vind ons hierbinne, dat,as julle Joodse manne en vroue, en die rabbi in—in die tempel, in die 
dae wat verby is, as hulle die Bybel aanskou het, die profesieë, in plaas van die tradisies, sou hulle 
herken het wie Jesus was. Hulle sou Hom nooit Beëlsebul genoem het nie. Hulle sou Hom nooit gekruisig 
het nie. Maar, dit moes alles uitspeel. Dit is deel van die drama. En hulle was verblind in hierdie geval.
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Dis soos baie van julle mans, vroue, hier vanaand, mag my ouderdom wees of 'n bietjie ouer. Julle 
onthou, hier in Amerika, jare gelede, voor … Die Sjinese … My broer, wat pas hier bekend gestel is, toe 
ek met hom gepraat het, het dit in my gedagte gekom. Hoe hulle altyd … Hulle kon nie Engels praat nie, 
en hulle—hulle het 'n droogskoonmakery gehad. En jy gaan na sy droogskoonmakery om jou wasgoed te 
doen. Die—die Chinese droogskoonmaker sou 'n papier neem en dit op 'n sekere manier skeur. Jy neem 
een deel van die papier, hy sou die ander deel neem. Maar wanneer jy terugkom om jou besittings op te 
eis, moes daardie twee stukke papier inskakel. En as hulle nie net presies reg ingepas het nie ... Jy sou 
dit nie op enige manier kon naboots nie, want hy het een stukkie gehad en jy het die ander gehad. En as 
dit ooreengestem het ... Dan het jy 'n reg om op te eis wat joune was. En dan het jy wat aan jou 
behoort het, wanneer jy die ander deel van die kontrak besit.
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So is dit, vanaand, wanneer ons die ander deel van die kontrak het. Toe God Sy Seun in twee 
geskeur het op Gólgota, die liggaam opgeneem het vir 'n Offerhande en die Gees na ons gestuur het, 
wat eenmaal in 'n Mens gelewe het, Jesus. Daardie selfde God is versluier vanaand in die vorm van die 
Heilige Gees. Daardie twee stukke moet bymekaar kom, dan is jy deel van die kontrak. God het dit 
gedoen om beter bekend te word aan die mens, toe Hy Homself Mens gemaak het.

Ek het 'n storie gelees, 'n paar jaar gelede. En in hierdie storie het dit gesê 'n groot, edele koning … 
Ek het die naam van hom net vergeet. Ek het nie gedink om oor die storie te praat nie. Dis miskien fiksie, 
maar dit lei ons na 'n punt wat ons 'n agtergrond sal gee waaroor ons wil praat. Hierdie koning, hy was 
so 'n edele koning, en so 'n groot liefhebber vir sy onderdane, tot eendag, voor sy—sy wag en sy 
koninklikes, het hy gesê, “Vandag sien julle my vir die laaste keer vir baie jare.”
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En sy wag en sy edeles het vir hom gesê, “Goeie koning, waarom sê jy dit? Gaan jy na 'n vreemde 
land iewers om 'n vreemdeling te word?”

Hy het gesê, “Nee. Ek bly net hier. Wel,” het gesê, “ek gaan uit onder my onderdane. Ek gaan 'n boer 
word. Ek gaan hout kap met die houtkapper. Ek gaan—gaan die grond bewerk met die werker. Ek gaan 
die wingerde snoei saam met hulle wat die wingerde snoei. Ek gaan een van hulle wees, om beter bekend 
te word met wat hulle doen. En ek het hulle lief. En ek wil meer bekend wees met hulle, persoonlik. Hulle 
sal my nie ken nie. Maar, tog, ek wil met hulle bekend wees, op daardie manier.”

En die volgende oggend, toe sy gesante, al sy mense hom gesien het, of dié wat in die paleis was, 
het hy sy kroon afgehaal en dit neergelê op die sitplek, die troon; en sy kleed uitgetrek en klere soos 'n 
boer s'n aangetrek en tussen die gewone mense geloop.

21

Nou, in daardie storietjie vind ons dan uit oor God.

Hulle het vir die koning gesê, gesê, “Koning, ons wil jou hê. Ons het jou lief. Ons—ons wil hê jy moet 
koning bly.” Maar hy wou een van hulle word, om hulle beter te ken, dat hulle hom beter sou ken, regtig 
wat hy was. Dit sou aan hulle wys wat hy regtig was.

En dis wat God gedoen het. Hy—Hy het Homself verander, van synde Jehova God te wees, om een 
van ons te word, dat Hy mag ly, Hy mag die dood smaak, Hy mag die angel van die dood smaak, en die 
straf van die dood op Homself neem. Hy het Sy—Sy kroon en Sy kleed opsy gelê en een van ons 
geword. Hy het voete gewas met die—met die—die eenvoudige. Hy het in die tente gewoon met die 
armes. Hy het in die—die woude geslaap en op die strate met hulle wat minderbevoorreg was. Hy het 
een van ons geword, dat Hy ons beter mag verstaan, en dat ons Hom beter kan verstaan.

22

Nou, ek dink, in dit vind ons uit die verandering, Homself, wat Hy gedoen het. As julle sal oplet, Hy 
het in die naam van drie seuns gekom. Hy het in die naam van die Seun van die mens gekom, en in die 
Seun van God, en die Seun van Dawid. Hy het gekom as Seun van die mens.

23
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Nou, in Eségiël 2:3, Jehovah Self het Eségiël, die profeet, “die seun van die mens” genoem.

Seun van die mens beteken “'n profeet.” Hy moes op daardie manier kom om Deuteronómium 18:15 
te vervul, waarvan Moses gesê het, “Die Here julle God sal onder julle 'n profeet oprig soos ek.” Hy het 
nooit Homself die Seun van God genoem nie. Hy het na Homself verwys, “die Seun van die mens,” want 
Hy moes kom volgens die Skrif. Sien? Hy moes daardie twee stukke papier, die Ou Testament en Sy Eie 
karakter, maak om presies dieselfde te wees. So, Hy het gekom, die Seun van die mens, het in daardie 
vorm gekom.

Dan vind ons, na Sy dood, begrafnis, en opstanding, het Hy op die Pinksterdag gekom, as Seun van 
God; God, die Gees, in die vorm, Heilige Gees. Wat het Hy gedoen? Hy het Homself verander, Homself 
bekend gemaak aan Sy mense in 'n ander vorm. Soos, die Heilige Gees, wat God is, Hy het gekom om 
deur die kerkeeue te handel as Seun van God, die Heilige Gees.

24

Maar, in die Millennium kom Hy as Seun van Dawid, om op die troon van Dawid te sit, Koning. Hy 
moes die troon van Dawid neem. Hy is nou op die Vader se troon. En toe het Hy gesê, “Hy wat oorwin 
sal met My op My troon sit, soos Ek oorwin het en op My Vader se troon sit.” So, Hy, in die Millennium, 
sal Hy die Seun van Dawid wees. Wat is dit? Dieselfde God, die heeltyd, verander Hy net Sy—Sy masker.

Ek is vir my vrou 'n eggenoot.

Het julle opgelet? Die Kanaänitiese vrou het gesê, “U Seun van Dawid, wees genadig.” Hy, dit het 
Hom nooit eens gepla nie, glad nie. Sy het geen reg gehad om Hom dit te noem nie. Sy het geen 
aanspraak op Hom gehad as Seun van Dawid nie. Hy—Hy is die Seun van Dawid vir die Jood. En nou kom 
Hy … Maar toe sy Hom, “Here” genoem het, was Hy haar Here, toe het sy gekry waarvoor sy gevra het.

25

Nou, Hy verander Homself net.

Nou in my huis is ek drie verskillende persone. In my huis het my vrou aanspraak op my as haar man. 
My dogter daar, sy het geen aanspraak op my as haar man nie; ek is haar vader. En my kleinseun daar, 
ek is oupa vir hom, so hy het geen reg om my vader te noem nie. Ek is nie sy vader nie. My seun is sy 
vader. Ek is sy oupa. Maar ek is steeds dieselfde persoon.

26

En God, wat Hy doen, Hy verander Homself net, om vir daardie geslag te word, om Homself aan 
daardie mense bekend te maak. En dis waarvoor ons vanaand hier is om uit te vind. Op watter manier is 
God veronderstel om Homself bekend te maak aan hierdie mense en in hierdie tyd? Hy verander Sy 
masker, Hy verander Sy optrede, maar Hy verander nie Sy karakter nie. Hy verander nie Sy—Sy natuur 
nie. Hy verander net Sy masker, van een na 'n ander. Hy doen dit, om Homself meer eenvoudig aan die 
mense te openbaar, dat hulle mag weet wie Hy is, en wat Hy is.

In Hebreërs 1 lees ons, “God, het baiekeer en op verskillende maniere gespreek tot die vaders, deur 
die profete, maar in hierdie laaste dae deur Sy Seun, Jesus.”
27

Nou, “Die profete,” het Jesus gesê, toe Hy hier op aarde was, “hulle was gode. Julle noem hulle 
'gode', na wie die Woord van God gekom het. En die Skrifte kan nie gebreek word nie,” het Hy gesê. Het 
gesê, “Hoe kan jy Hom dan veroordeel, wanneer Hy die Seun van God is?” Sien?

Die Woord van God is toebedeel aan elke eeu, wat Dit moet wees. En Jesus was die vervulling van al 
die profesieë. “In Hom het die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon.” Dit was in Hom. Hy was die 
Een wat in Josef was. Hy was die Een Wat in Elía was. Hy was die Een Wat in Moses was. Hy was die 
Een Wat in Dawid was, 'n verwerpte koning.

28

Sy eie mense het hom verwerp, as koning. En soos hy uit die—uit die voorhof gegaan het, 'n klein, 
beproefde kêreltjie wat rondgekruip het, het nie van sy—sy regering, sy stelsel gehou nie en hy het 
gespoeg op hom. En die wag het sy swaard getrek, gesê, “Sal ek daardie hond se kop op hom los, wat 
spoeg op my koning?”

En Dawid het miskien nie besef wat hy gedoen het daardie tyd nie, maar hy was gesalf. En hy het 
gesê, “Laat hom alleen. God het vir hom gesê om dit te doen.” En hy het opgeklim op die heuwel en oor 
Jerusalem geween, 'n verwerpte koning.

Het julle opgelet? 'n Paar honderd jaar van toe af, die Seun van Dawid op wie gespoeg is in die 
strate, en was op die heuwel, dieselfde berg, afgekyk oor Jerusalem, 'n verwerpte Koning. En het 
uitgeroep, “Jerusalem, hoe dikwels wou Ek julle bymekaarmaak soos 'n hen haar kuikens, maar julle wou 
nie?”

Hy het nooit Sy natuur verander nie, want Hebreërs 13: 8 het gesê, “Hy 's dieselfde gister, vandag, 
en vir altyd.” God het vlees geword, ten einde vir ons te sterf, om ons van sonde te verlos. Dit is 
waarom Hy Homself verander het, om 'n—'n Mens te wees.
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Ons sien in Johannes 12:20 die Grieke het van Hom gehoor. Nou, daar 's geen mens wat al ooit van 
Hom gehoor het behalwe dat hulle harte brandend is om Hom te sien nie. Soos Job en profete van ouds, 
hulle wou Hom almal sien. Dus, hierdie Griek het gekom om Hom te sien. Hulle het na Filippus toe gekom, 
wat van Betsaida af was, het gesê, “Meneer, ons wil graag vir Jesus sien.”

Die Grieke wou Hom sien, maar hulle was nie in staat om Hom te sien nie omdat Hy in die tempel van 
Sy vlees was. “God was in Christus, om die wêreld met Homself te versoen.” Nou vind ons dat, hierin, 
kon hierdie Grieke Hom nie sien nie.

30

En let op die einste woorde wat Jesus aan hulle uitgedruk het, daarna. Hy het gesê, “As 'n 
koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen.” In ander woorde, hulle sou nooit in staat 
wees om Hom te sien in die verandering, in die masker waarin Hy toe was nie, want Hy was versluierd in 
menslike vlees. Maar wanneer hierdie Koring in die grond geval het, dan sou Dit alle rasse voortbring. Hy 
is na die Jode gestuur, natuurlik, op daardie tydstip. Maar hierdie Koring moet val; God versluierd in 
menslike vlees, weggesteek van ongelowiges, maar geopenbaar aan gelowiges.

In Johannes 1, “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. En die 
Woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het Hom aanskou, die Eniggeborene van die 
Vader, vol van genade.” Nou, in die begin was die Woord. 'n Woord is 'n gedagte wat uitgedruk word.

31

In die begin was Hy nie eens God nie. Nou, ons Engelse woord, God, beteken “'n voorwerp van 
aanbidding.” Hoe verwarrend is dit nie vir die verstand nie. Jy kan iemand 'n god maak. Jy kan enigiets 'n 
god maak.

Maar in die Ou Testament, in Génesis 1, “In die begin het God,” die woord gebruik, Elohim. Elohim 
beteken “die self-bestaande Een.” Wat 'n verskil is die woord Elohim, vir ons woord God. Elohim beteken 
“die self-bestaande Een.”

Ons kan nie selfbestaande wees nie. Ons kan nie almagtig, alvermoënd, alomteenwoordig, alwetend 
wees nie. Die Elohim gee uitdrukking aan alles. Ons kan dit nie wees nie. Die boom waaruit jy 'n god 
maak, of die—of die gebou, dis nie selfbestaande nie.

So, God, in die begin, was Lewe, die Ewige Een. In Hom was eienskappe, en daardie eienskappe het 
Woorde geword, en die Woord het vlees geword. Jesus was die Verlosser. En om te verlos beteken, “om 
terug te bring.” As Hy dit moes terugbring, moes dit êrens gewees het om na toe teruggebring te word. 
So, julle sien, alle mense sal nooit in staat wees om dit te sien nie, want alle mense was nie in die begin 
in God se gedagtes nie. Sien?

32

Kyk na die priesters. Toe hulle gesien het hoe Hy Homself uitdruk presies met die Woord, wat Hy 
was, het hulle gesê, “Dis Beëlsebul.” Dit het gewys waar hulle aard was. Dit was in die moderne denke 
van die dag.

33

Maar toe die klein prostituut, wat Hy ontmoet het by die poort, en vir haar gesê het, Sy messiaanse 
teken uitgedruk het, deur vir haar te sê wat sy gedoen het. “Wel,” het sy gesê, “Meneer, ek sien dat U 
'n Profeet is. Ons weet, die Messias, wanneer Hy kom, sal Hy ons al hierdie dinge vertel.” Sy het Hom 
herken as die Messias, die Gesalfde, want Hy het aan die Skrifkwalifikasies voldoen. Sien julle nie? 
[Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Die twee stukke papier het bymekaar gekom. Sy, “Ons weet dit, 
wanneer die Messias kom.”

Nou, God moes dalk dit en dat vermeng om hierdie sekere tieng van die klok te kry, soos die vormer. 
Maar toe Jesus omgedraai het, gesê het, “Ek is Hy wat met jou praat,” was daar nie so 'n uitdrukking 
soos “Beëlsebul” nie. Sy het haar waterkruik gelos, die stad ingehardloop en gesê, “Kom, kyk 'n Man Wie 
vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is Dit nie die einste Messias nie?” Sien?

34

Nou, wat het dit gedoen? Plaas die ou Skrif met die ondervinding wat—wat Jesus vir haar gegee het, 
wat het dit gedoen? Dit het die Messias gemaak. En het julle opgelet? Onmiddelik is haar sondes 
vergewe, want aan die begin was sy verlosbaar, omdat sy in God se denke was aan die begin. Dus, dit 
het haar verlos, of haar teruggebring, toe sy die uitgedrukte Skrif gesien gemanifesteer word, van 
Jehova, wat Hy was, wat Hy is.

Nou, toe Jesus gekom het, as Hy met Noag se boodskap gekom het, sou dit nie gewerk het nie. Om 
'n ark te bou en uit te vaar, dit sou nie gewerk het nie. Maar dat Noag 'n deel van God was. Hy het op 'n 
vreemde manier opgetree omdat hy vreemd was, en sy boodskap was vreemd omdat dit die Woord 
gemanifesteer was.

35

Hy kon nie met Moses se boodskap gekom het nie, want dit sou nie gewerk het nie. Moses was God, 
tot 'n mate, gemanifesteer. Hy was die woord uitgedruk vir daardie uur, maar Jesus kon nie met dit kom 
nie. Die Bybel het nooit gesê Hy sou so kom nie.
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Maar toe Hy gekom het, presies soos die—die Testament gesê het Hy sou uitgedruk word, toe het al 
diegene wat verlosbaar was, Dit geglo, want hulle was die gedagtes van God. Die eienskappe van Hom 
aan die begin is vlees gemaak, en verlosbaar, en is teruggebring na God. “Soveel as wat Hom ontvang 
het, aan hulle het Hy die krag gegee om seuns van God te word,” omdat hulle verlosbaar was. Hulle was 
van die begin af in die uitdrukking.

As ons 'n oomblik hier sou kon stilstaan, as dit moontlik sou wees, vanaand, van die Boodskap van 
die uur, die uitgedrukte gedagtes van Jehova. “Voor die grondlegging van die wêreld,” word ons vertel, 
“is ons name geplaas in die Lam se Boek van die Lewe.” Dan kan ons die twee kante sien, soos ek die 
eerste keer gesê het, waarom een snaaks is vir die ander. Dit moet so wees. Dit was altyd. Dit was altyd 
so, en dit sal altyd so wees. “Hy was die Woord. En die Woord het vlees geword en onder ons gewoon.”

36

Nou, God, in … destyds in die dae van die Ou Testament, vind ons dat nadat Hy verskyn het aan Sy 
mense, in verskillende vorms, het Hy Homself versluier agter ou ratelvelle. God verberg agter ratelvelle 
by Sy troon van genade. Ons vind dat, hoedat Salomo, toe hy die tempel van die Here toegewy het en 
hierdie ratelvelle daar gehang het, die sluier, hoedat Hy gekom het as die Vuurkolom en as 'n Wolk, en 
daar agter dit afgegaan het, en Hom versluier het vir die buitewêreld. Maar, deur geloof, het Israel 
geweet dat Hy daar agter was. Hulle het geweet Hy was daar, ongeag wat enige van die heidense 
wêreld te sê gehad het. Hy was verberg vir die ongelowige. Maar, die gelowige, deur geloof, het geweet 
Hy was daar agter. Hulle het genade gehad. En Hy was by Sy troon van genade, wat 'n groot geheim 
was.

37

Julle weet, in die Ou Testament, om agter daardie vel in te gaan, was die dood. Nou om van agter 
dit te bly is die dood. Dan om in te gaan in Sy Heerlikheid, was dood. Nou om weg te bly van Sy Glorie is 
dood. Dit het gebeur, natuurlik, by die skeur van die sluier op Golgóta, toe die voorhangsel geskeur het, 
die ou sluier. Nou om uit Sy Teenwoordigheid te bly, is dood. Dan om in Sy Teenwoordigheid te kom was 
die dood. Sien? Dit verander heen en weer, en jy moet die Skrif vind om die dag te sien waarin ons lewe.

38

Nou, toe die voorhangsel op Gólgota geskeur het, het die troon van genade duidelik geword. (Maar 
wat het gebeur? Dit het aan Gólgota gehang, gedrup met Bloed.) Soos hulle bloed geneem het jaar na 
jaar by die reiniging van die heiligdom en die besprinkeling van die versoendeksel, daar het God met Sy 
groot magtige slaan van weerligkrag, die ou ratelsluier geskeur van bo tot onder en die versoendeksel 
het duidelik geword.

39

Die ware, egte Lam van God het duidelik sigbaar gehang op Gólgota, die ware Versoendeksel, toe 
God die prys Homself betaal het, en het een van ons geword, en het Homself as 'n Man gemanifesteer, 
om met ons bekend te raak, en ons sou met Hom bekend raak. Die Genadetroon was duidelike sigbaar 
oor die hele Israel op die dag van die Versoening.

Maar, helaas, die tradisies van die kerkvaders in daardie dag het, deur hulle tradisies, die ware Troon 
van Genade vir die mense verberg. As hulle die Skrif sou geken het, elke stuk sou soos die Chinese etiket 
gekom het. Die Ou Testament profesie sou vervul gewees het, en dit was. En as hulle die Skrif geleer 
was, sou hulle die Genadetroon gesien het. “Soos Moses,” hier gesê, dat, “tot op hierdie dag is hulle 
versluierd. Dit is steeds oor hulle harte.” Hulle sien Dit nie.

40

Maar, Hy was God, die lyding en die Versoening. Hy was die egte Genadetroon wat in volle 
aanskouing staan. Soos ons die gesang gesing het:
41

Kyk, sien Hom in duidelike aanskouing.
Daar is Hy, die magtige Oorwinnaar,
Sedert Hy die voorhangsel in twee geskeur het.

Sien, Hy het gekom, die Genadetroon, wat in duidelike aanskouing gehang het voor die gemeente. 
Maar hulle, wat onder die gewilde opinie …

Nou, mans en vrouens, die gesante van hierdie konvensie, ek wil dit sê sonder aanneming van 
persoon. Maar, in die lig van vandag, in die lig van waarvoor ons vandag hier is, is ek bevrees dat die 
tradisies van die vaders, die kerkvaders, Dit vir teveel mense verberg het. Sedert die Heilige Gees gekom 
het in hierdie laaste dae, soos geprofeteer is, en die sluier geskeur is, probeer teveel mense vashou aan 
hulle tradisies van die vaders. En dis waarom hulle nie hierdie uiterste vreugde kan sien nie, en vrede, en 
dinge wat die Kerk vandag het nie. Tog is Dit in volle sig vir diegene wat glo.

Hy het die Woord verberg, die beloofde Woord van hierdie dag.

Nou, die tradisies het 'n sluier gemaak. Hulle sê dat die dae van wonderwerke verby is. 'n Man het 
met my gepraat, 'n aangename, gekultiveerde heer in Tucson, Arizona, waar ek woon. Ek het 'n diens by 
die Ramada gehad. En ons het by die Sakemanne se Konvensie gepraat waar die Here Jesus teenwoordig 
gekom het en groot dinge gedoen het. En hierdie Christen heer het na my toe gekom, en hy het gesê … 
'n Prediker van die kerk, goeie man, en hy het gesê, “Broer Branham, jy probeer 'n apostoliese eeu aan
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die mense projekteer,” het hy gesê: “en terwyl die apostoliese eeu opgehou het.”

En ek het gesê, “Ek vra jou, my broer, wys my wanneer het die apostoliese eeu opgehou, in die 
Skrif.” Ek het gesê, “Die apostoliese eeu het begin op die Pinksterdag, en dit het … Petrus het gesê, op 
Pinksterdag, 'Die belofte is aan julle, en aan julle kinders, en aan hulle wat daar ver is, selfs soveel as 
wat die Here ons God sal roep.' Wanneer het dit opgehou? As God steeds roep, dan is die apostoliese 
eeu steeds aan die werk.”

En dit is waar die mense soveel mense probeer verblind, deur hulle tradisies van die oudstes, soos 
dit toe was. En julle faal om te sien waarom die mense so verheug en geesdriftig is. En—en hierdie 
konvensies is so 'n snaakse ding, so 'n vreemde ding vir ander mense, is omdat hulle sien hulle het 
deurgebreek deur daardie versperrings. Hulle het deurgebreek deur daardie sluiers tot in die 
Teenwoordigheid van God, waar hulle sien hoe die gemanifesteerde belofte van hierdie uur gemanifesteer 
word voor die mense. Hulle sien wat God belowe het.

43

In Joël 2:28 het Hy belowe dat, “In hierdie laaste dae sou daar 'n laatreën uitgestort word op die 
mense, in die laaste dae.” Ek dink die Griekse woord is kenos, wat beteken dat Hy Homself “uitgestort” 
het. Nie op die manier wat ons sou sê, soos iets binne-in iemand was, wat Hy uitgestort het nie. Maar, 
Hy het Homself uitgestort.

44

Hy het verander; Sy en morphe. Hy—Hy het verander van wat Hy was, na wat Hy is. Hy verander 
nooit Sy natuur nie. Maar op Pinksterdag het Hy Homself verander van die Seun van die mens na die 
Seun van God. Hy het gekom, nie met die mense nie. Hy het in die mense gekom, sien, dieselfde God, 
om Sy bediening deur te dra in hierdie groot eeu.

Hy het geprofeteer in die Bybel, dat, “Daar sou 'n dag kom wat nie dag of nag sou wees nie, maar in 
die aandtyd moet dit Lig wees.” Nou, geografies, kom die son op in die ooste en sak in die weste. Dit is 
dieselfde son, die hele tyd. Nou, dan wanneer die Seun, S-e-u-n, Homself geopenbaar het in die 
manifestasie van die beloofde Woord, aan Israel, die Oosterse mense.

45

Ons het 'n dag van somberheid gehad. Ons het genoeg lig in die hervormers gehad, ensovoorts, om 
kerke en denominasies te maak en by hulle aan te sluit en in te kom, en soen die babas, en trou met die 
oues, en begrawe die dooies, ensovoorts; en lewe in die kerk.

Maar in die aandtyd, “Sal Dit Lig wees,” het Hy gesê, “in die aandtyd.” En geen Skrif kan gebreek 
word nie. En dieselfde S-e-u-n wat Homself uitgestort het, kenos, op Pinksterdag, het belowe om 
dieselfde ding in die aandtyd te doen. Sien? Dit is volgens die belofte.

Kry die etiket bymekaar. Kyk wat gebeur, en kyk wat Hy belowe het, dan sal julle sien waar ons is. 
Kry die ding bymekaar. Jy kan die onthulling sien van hierdie groot en magtige Een. Tradisie het die 
mense verblind, weer, aangaande hierdie groot dinge wat geprofeteer is.

Moses, toe hy van die berg af gekom het wat aan die Brand was, hoe pragtig die illustrasie!46

Moses het na Egipte toe gegaan en vir die kerkvaders gesê dat die Here God hom besoek het in die 
Naam van “EK IS.” Daardie Naam is teenswoordige tyd; nie “Ek was, sal wees” nie. Maar, “EK IS,” altyd 
dieselfde gister, dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Hy is teenwoordige tyd. Hy … Dit vergelyk met 
Hebreërs 13:8, “Jesus Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd.”

Dit is steeds die geprofeteerde Woord. En die gemeente, dit moes inskakel by daardie Woord, die 
ondervinding van hierdie dag. Die hervormers het dit gehad, o, maar dit is 'n ander dag. Sien in watter 
dag ons lewe. Net soos Hy nie kon kom, in die dae wat Hy op die aarde gekom het, en op die—op die 
wyse wat Moses gekom het, of enige van die profete nie, dit was nie geprofeteer nie. En in hierdie 
laaste dae, is dit geprofeteer om hiernatoe te kom. Dit kan nie kom in die vorm van Luther se herlewing 
nie. Dit kan nie kom in die vorm van Wesley se herlewing nie. Dit is 'n uur van herstelling. Dis 'n tyd wat 
dit moet terugkom na die oorspronklike Lig van die Seun, die oorspronklike.

47

O, hoe sou ons die Skrifte daaroor kon uitlê! En julle teoloë, watter deel van die wêreld julle is, julle 
weet dat Dit waar is. Dit is 'n belofte. Dis wat die mense so vreemd maak. Dis wat die vreemdes maak, 
wat julle hulle noem. Dit is omdat hulle … dis … Die sluier is geopen van die tradisies en hulle sien Dit. 
Hy's dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Sien? Dit is—dit is die belofte van God en ons kan nie 
daarteen gaan nie, want die Skrifte kan nie verbreek word nie. Ja. Ons vind dat Hy dit belowe het. Hy 
het Homself in Sy mense uitgestort. En Hy's dieselfde gister, vandag, en vir altyd.

Moses, nadat hy na Egipte gegaan en dit verklaar het, toe het die Vader sy boodskap bevestig deur 
op die Berg Sinai te kom, in dieselfde Vuurkolom, en die berg aan die Brand gesit. Het ons opgelet? Die 
een wat Hy die belofte gegee het, Hy het hom voortgebring met die Woord. Hy het die gebooie gehad. 
En om hierdie gebod te hê, het hy … Die gebooie was die Woord. Die Woord het nog nooit na die mense 
gekom nie. So, die Woord kom altyd na die profeet, en hy was die profeet vir daardie uur.

48
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Soos, Jesus was die Woord. Johannes was 'n profeet. En Jesus het na hom gekom, in die water, 
want die Woord kom altyd na die profeet, sonder om te faal. Sien? Die Woord kom daarnatoe.

So, Moses, die Woord het na hom gekom; die gebooie. En hy het hulle gehad. Nou, hoekom? Voor die 
Woord uitgegee was om gemanifesteer te word, moes Moses sy gesig versluier, want die Woord was nie 
volkome gemanifesteer nie. Hulle het geweet iets het gebeur, maar hulle het nie geweet wat dit was nie, 
die geruis en donder. Totdat hulle gesê het, “Laat Moses spreek en nie God nie.”

49

En God het gesê, “Wel, Ek sal dit doen. Van nou af sal ek nie meer so verskyn nie. Ek sal vir hulle 'n 
profeet stuur. Dus sal hy ... Ek sal deur My profeet spreek.”

Nou, as Moses, met die natuurlike wet, (soos Paulus in Twee Korinthiërs hier aan ons openbaar het), 
sy aangesig moes versluier met die natuurlike, hoeveel te meer sal die Geestelike heerlikheid wees en 
versluier vir die ongelowige voordat dit aan hom gemanifesteer word! Hoe hoeveel meer sou hulle noem 
… Moses was 'n vreemde kêrel. Hoeveel te meer sal hulle jou noem, wat deur die sluier gebreek het, en 
het in die Vuurkolom ingegaan, uitgekom met die Seëning! En nou is jy versluierd. Die mense kan dit nie 
sien nie. Hulle kan Dit nie verstaan nie.

50

“As die natuurlike glorieryk is, hoeveel te meer sal die bonatuurlike! As die natuurlike, wat 'n einde 
daaraan gehad het, so glorieryk sou wees, hoeveel te meer sal Hierdie wat nie 'n einde daaraan het nie, 
glorieryk wees!”

Maar steeds is Dit versluierd. Dit is nie versluierd vir die gelowige nie, maar vir die ongelowige. Hy 
kan Dit nie sien nie. God versluier Homself altyd van die ongelowige. Tradisies verberg Dit. Soos hulle toe 
gedoen het, doen hulle dit vandag.

51

Dit was 'n geestelike sluier wat ons nou het, waar die natuurlike sluier was. Hulle word bevestig deur 
die profeet met die geskrewe Woord, 'n profeteerder, een wat met die geskrewe Woord kom om Dit 
duidelik te maak.

Hulle het geweet die Woord was daar, maar hulle het nie geweet wat Dit beteken het nie. En Moses 
het Dit duidelik gemaak. Hy het gesê, “Die gebod sê Dit, en dit is waarom.” Hy het dit duidelik gemaak. 
En voordat Dit duidelik gemaak was, was Dit versluierd.

En so is dit, vandag, versluier vir die mense, totdat Dit geopenbaar word en duidelik gemaak word 
aan die mense. God, die magtige God, die Woord, gesluier in menslike vlees. Let op. Nou vind ons dat dit 
verborge was aan die ongelowige, maar geopenbaar aan die gelowige.

52

Let op, Moses moes alleen in hierdie Vuurkolom ingaan. Niemand kon saam met hom gaan nie. Dit 
was nie … dit … Wat spreek dit met ons? Dat jy nie Hierin kom deur by 'n Pinkstergroep aan te sluit nie. 
Sien? Hy het Dit nooit aan 'n groep geopenbaar nie. Hy het Dit aan 'n indiwidu geopenbaar. En dis hoe dit 
vandag is. Jy sê, “Ek behoort aan 'n—'n kerk. Ek—ek behoort aan dit.” Maar dit sal nie werk nie. Sien?

En vir enigiemand wat probeer om Moses te volg om dit na te boots, was die dood. En so is dit 
vandag, geestelike dood, om te probeer naboots. Dis wat die …

Vanaand gaan ons in, daar ontstaan onder die groepe vleeslike vergelykings, iemand probeer optree 
soos Dit en lewe 'n ander lewe, kan drink, kan rook, vroue kan lewe (enige) bykans enige manier soos 
hulle wil en soos die wêreld, en bly by die huis en kyk televisie en die dinge van die wereld, en noem 
hulleself steeds Pinksters. Hulle probeer die egte naboots. Dit is nog nooit aan hulle geopenbaar nie. 
Wanneer Dit geopenbaar word, is dit glorieryk, en iets neem daardie uit jou wanneer jy Daarin wandel. Jy 
word gesluier. Dis … Dit sal net nie werk nie. En om Dit na te boots was die dood.

53

Moses se sluier, hy was die lewende Woord vir die mense. En vandag, die mense wat versluierd is, is 
dieselfde ding. “Hulle is geskrewe briewe, gelees deur alle mense.” Nie 'n nuwe brief nie; maar die brief 
wat geskryf is, word gemanifesteer. Dis—dis diegene wat die Woord en die belofte van hierdie dag glo, 
dat God Sy Gees uitstort op alle vlees, en dit is geskrewe briewe. En wanneer 'n persoon dit vleeslik 
naboots, boemerang dit. Jou lewe wys wat jy is.

54

Een keer was daar 'n seun, hy het in die moeilikheid beland. Hy was 'n goeie seun, maar hy—hy het 
hof toe gegaan. En die regter het gesê, “Ek vind jou skuldig. Ek moet jou lewenslank vonnis.”
55

Hy het gesê, “Ek wil my eie saak verhoor.” Hy het gesê, “Ek wil op my rekord ingaan.”

Hy het gesê, “Jy het geen rekord nie. Jou rekord is wat jou veroordeel het.”

En dis hoe dit vandag is, die rede waarom die kerk nie gevorderd is soos dit behoort te wees nie. Dis 
die rekord. Dis die leuen. Ons moet meer toegewyd word. Ons moet elke Woord van God glo. Ons moet 
soek totdat daardie Woord werklikheid word vir ons. Sien? Sien? Die rekord is wat ons daarvan weerhou 
om in te gaan.



10Die Magtige God Onthul Voor Ons

Maar, eenkeer (om jou uit hierdie lus te laat uitkom) in dieselfde hof, het die seun nie geld gehad nie. 
Hy kon dit nie afbetaal nie. Die boete was ver in die duisende dollars. Hy het 'n ouer broer gehad wat 
gekom het en dit vir hom betaal het.

56

Nou, ons het 'n groot Broer, Jesus, die Seun van God. En Hy het gekom om dit vir ons te betaal, as 
ons dit net sal glo en in staat sal wees om saam met Hom in die sluier in te gaan. Soos, Hy is ons Moses. 
Jesus is ons Moses van vandag. Moses, gesluier, was die lewende Woord vir die mense. Vandag, Jesus 
gesluier, is die lewende Woord vir die mense, dit, Jesus in die Kerk. Die Heilige Gees, die Seun van God in 
die mense, wat die Woord openbaar deur die belofte van hierdie dag, maak Dit net presies. Selfde nou.

En onthou, Moses het dit gedoen en dit gemanifesteer, nie aan die hele wêreld nie, maar aan die 
eksodus-mense, net een klas mense, dit was hulle wat uit die ekso- ... in die eksodus gekom het.

En vandag, die Heilige Gees, voor die aangesig van mense wat sê, “Goddelike genesing is nie reg 
nie.” Toe ek geraadpleeg was …

Nou die dag het 'n dokter my geskakel oor 'n dametjie, o, daar was vier of vyf gevalle daar wat net 
op die punt van die dood gelê het, net ure gegee, en die Heilige Gees het hulle genees. Die dokter het 
dit bevraagteken. Hy het gesê, “Hoe kan dit wees? Waarom,” het hy gesê, “ek—ek … Dit is my pasiënt.”

57

Ek het gesê, “Dit was. Maar nou was dit God s'n. Dit—dit, dis nou Sy onderwerp.” Sien?

En so julle sien die ding is dit, dat God 'n eksodus uitroep om uit te kom van agter die vleeslike 
gordyn wat probeer naboots, wat probeer by 'n kerk aansluit; nie Metodis, Baptis, Presbiteriaan, almal 
saam, maar Pinskterkerke. Dit is 'n indiwiduele saak. Dit is jy en God. Jy moet ingaan, nie jou groep nie, 
nie jou kerk nie, nie jou pastoor nie, maar dis jy wat moet ingaan.

Ek wil hê julle moet oplet na 'n ander karaktertrek van Moses, toe hy uitgekom het. Tog, as 'n 
profeet, synde 'n groot man wat hy was, toe hy uitgekom het met die Woord, het die mense gesien dat 
hy verander het. Iets het met hom gebeur. Toe hy uitgekom het met die bevestigde Woord van daardie 
uur, die opdragte, was hy 'n veranderde persoon.

58

En so sal jy wees, wanneer jy van agter daardie menslike sluier uitkom wat vir 'n byeenkoms soos 
hierdie sou lag, daardie man wat oor Goddelike genesing sou struikel, en sê die dae van wonderwerke is 
verby. Jy het uitgekom van agter daardie menslike sluier daar, die tradisionele sluier, en almal sal weet 
iets het met jou gebeur.

Soos ons eerbare broer, Jim Brown. Ek dink die meeste Presbiteriane weet dat iets met hom gebeur 
het, want hy—hy het uitgekom van agter 'n tradisionele sluier. Hy het iets in die mense gesien wat hom 
getrek het en hy het agter die sluier uitgekom.

59

Wel, jy, wanneer jy agter die sluier uitkom, sal jy in volle aanskouing van die mense wees, dat hulle 
kan sien dat iets met jou gebeur het. Die versluierde Woord vir die ongelowige, maar oop en bloot voor 
die gelowige. “Jesus Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd.”

Toe was dit God. In daardie dae was dit God in 'n Man, Sy Seun, Jesus Christus. Ons glo dit. Nie net 
'n profeet nie, nie net 'n gewone man, gewone mens nie. Dit was God in Christus; God in 'n Man; die 
volheid van die Godheid, liggaamlik in 'n Man. God in 'n Man!

60

Nou is dit God in die mens, die volheid van God in die Godheid, liggaamlik in Sy hele Kerk, wat 
Homself manifesteer, Sy Woord vervul.

Nou vind ons, God, in alle eeue, het vel oor Dit gehad. Hy, God, was verborge agter die sluier.61

Dit herinner my aan 'n—'n storietjie wat gebeur het onder in die Suide. En daar was 'n Christen huis. 
En dan in hierdie Christelike huis het hulle God geglo, en hulle—hulle het gedink dat—dat God hulle 
beskerm het van alle probleme. En, wa, Hy doen. En hulle het 'n klein kindjie gehad, 'n seuntjie omtrent 
sewe of agt jaar oud. En—en hy het Sondagskool toe gegaan en was 'n baie oulike kêreltjie. Maar hy 
was bang in 'n storm, veral as die weerlig flits.

En ek het dit vir 'n man gesê, nou die dag, toe hierdie stuk uitgekom het oor hierdie man wat genees 
is. Hierdie selfde prediker het gesê, “Hulle maak 'n god van jou, Broer Branham.”
62

Wel hy was 'n kritikus, so ek het gedink ek sou dit soort van wou afbreek, net 'n bietjie. Nie om seer 
te maak nie, julle weet, maar net soort … Ek het gesê, “Is dit te ver van die Skrif af om dit te wees?” 
Sien? Ek het gesê, “Nee, dit is nie,” ek het gesê, “want Jesus het die profete 'gode' genoem. Sien? Dit is 
reg: 'God.'”

En hulle sê, “Wel, julle mense probeer die plek van God inneem.” Dit is nie te ver uit nie. Dit is presies 
wat dit is. Dit is presies. God gemanifesteer in vlees, net soos Hy belowe het.
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Ons vind hierdie familietjie. Ek het vir hom hierdie storietjie vertel, wat nou net in my gedagte gekom 
het. Dat, een aand het 'n storm opgekom en ma het vir Junior gesê, gesê, “Nou, gaan jy op boontoe, 
seun, en gaan bed toe.”

63

Het gesê, “Mamma, ek is bang,” het hy gesê.

“Niks wat jou gaan seermaak nie. Gaan op en gaan bed toe.”

Klein junior het daarbo gelê en die weerlig het om die vensters geflits. En die kêreltjie het so 
senuweeagtig geraak, hy sou sy kop onder die kombers steek en hy kon steeds die—die weerlig hoor 
flits, of die weerlig op die vensters sien flits, en—en hoor hoe die donderweer brul. Toe het hy gesê, 
“Mamma!”

En sy het gesê, “Wat wil jy hê, junior?”

Het gesê, “Kom hiernatoe en slaap by my.”

Toe kom sy die trappe op soos enige goeie, getroue moeder sou. En sy het nadergekom en klein 
junior in haar arms geneem. En sy het gesê, “Junior, moeder wil net 'n oomblik met jou praat.”

Het gesê, “Goed, mamma.”

Het gesê, “Nou jy moet dit in gedagte hou. Ons gaan kerk toe, voortdurend. Ons lees die Bybel. Ons 
bid. Ons is 'n Christen familie. Ons glo in God.” En het gesê, “Ons glo dat, in storms en wat ookal 
aangaan, God is ons beskerming.”

Hy het gesê, “Mamma, ek glo elke stukkie daarvan. Maar,” het gesê, “wanneer daardie weerlig so 
naby is,” het hy gesê:“ wil ek—ek 'n God hê met vel aan.”

So, ek—ek dink nie net junior nie, maar ons almal voel so. Wanneer ons bymekaar kom, wanneer ons 
een vir die ander bid, God met vel aan.

En ons vind hier dat God altyd vel op Hom gehad het. Toe Moses Hom gesien het, het Hy vel op Hom 
gehad, gelyk soos 'n Man. Toe God agter die gordyne was, het Hy vel op Hom gehad. En God, vanaand in 
Sy Kerk, is versluierd in Sy Kerk met vel op Hom. Hy is steeds dieselfde God vanaand. Ons vind dat.

64

Maar, soos altyd, is dit die velsluier wat die tradisies vang. Hulle kan net nie glo dat dit God is wat 
daardie mense so laat optree nie. Sien? Dit is omdat God versluierd is in Sy Kerk, in vel, vel op Hom. Dis 
reg. Hy is verberg van die ongelowige en geopenbaar aan die gelowige. Ja, meneer.

Nou, wanneer hulle tradisiesluier van tradisies van die ouderlinge en die Woord, deurgebreek is, o, 
natuurlik, vandag, kom dit dan in eenvoudige sig, sien ons Hom, die Godheid weer in menslike vlees. 
Hebreërs 1 het so gesê.

65

En ook Génesis 18. Onthou, God was 'n Mens wat daar gestaan het, wat geëet en gepraat het met 
Abraham, en gesê het wat Sara gedoen het agter Hom.

En Jesus het gesê, “Soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees by die Koms van die Seun 
van die mens.” Godheid weer gesluier in menslike vlees! Nou, onthou, Jesus het nie gesê: “Wanneer die 
Seun van God geopenbaar word,” nie. In Lukas die 17de hoofstuk, glo ek, en omtrent die 20ste, 21ste 
vers, êrens daar rond, het Hy gesê, “En wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.” Die Seun 
van die mens, terug in—in—in die Kerk weer, geopenbaar in menslike wesens; nie Seun van God nie, maar 
die Seun van die mens weer, weer terug in Sy Kerk, in die laaste dae. Ons vind dat Hy dit belowe het in 
God se beloftes.

Ons merk nog 'n ding op in die Ou Testament. Ek het die Skrif hier, in Eksodus. Dat, die ou ratelvelle, 
wat het dit gedoen? Dit het die Heerlikheid van God verberg van die mense. Die ratelvelle, mense kon dit 
nie eers sien nie, want dit was 'n vel wat Dit gehou het. Die vel was … Die Heerlikheid van God was 
agter die vel.

66

En nou is die Heerlikheid van God agter jou vel. Dis reg. En die tradisies sien Dit nie. Dit is binnekant 
die sluier waar Sy Woord was.

Wat was aan die binnekant van daardie vel, die ou ratelvelle?67

Wat, “Daar was geen skoonheid dat ons Dit sou begeer nie. En toe Dit vlees geword en onder ons 
gewoon het, was Dit steeds geen skoonheid dat ons Dit sou begeer nie.”

En dit is nou dieselfde ding vandag. Daar's niks in 'n man of 'n vrou wat begeer kan word nie. Dit is 
wat daaragter is. Dit is wat dit is. “Wel,” sê jy, “daardie kêrel, ek weet hy was altyd 'n dronklap. Hy het 
altyd  dit  gedoen.”  Ek  gee  nie  om  wat  hy  altyd  gedoen  het  nie.  Wat  skuil  agter  daardie  vel?  Wat
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daaragter is, dis wat tel. Dis wat die mense verblind. Die vel verblind die mense. Sien? Hulle het gesê, 
“Ek onthou hoe daardie vrou was.” Ek weet wat sy altyd was, maar wat van nou? Sien?

Daardie velle wat eenmaal op ratels was, maar nou verberg dit die Heerlikheid van God, Dit is nou 
agter dit gehuisves. Dit was op 'n dier, maar nou huisves dit die Glorie van God.

En so kan jou vel verander word, vanaand, om 'n heenkome plek vir God te wees, God wat in die 
mensdom woon.

Kyk. Die ou ratelvelle, vind ons uit, agter dit was … Daar binne was die Woord. En, die Woord, was 
daar ook die toonbrode. Die ark was besprinkel. En wat was dit? Die Shekinah Heerlikheid was daarin.
68

Nou, die Woord is 'n Saad en Dit kan nie voortbring voordat die—die Son Dit tref nie. Die Son moet 
op die Saad kom om Dit te laat dra, om Dit na vore te laat kom. En dis die enigste manier. Jy neem die 
Woord, sien, neem die Woord van God in jou hart, en wandel in die Goddelike Heerlikheid in. En wanneer 
jy dit doen, sal Dit die toonbrode bring, Manna, wat net vir afgesonderde mense is. Die enigste ding wat 
dit kan eet, wat toegelaat word om dit te eet, is net die mense wat toegelaat word en Dit ken. Paulus 
het hier gesê, “Verander van Heerlikheid tot Heerlikheid.” Jy sien, uiteindelik kom Dit terug na Sy 
oorspronklike Heerlikheid.

Dit is net soos 'n saad van purperwinde. Die saad van 'n blom, dit val in die grond. Die saad van 
koring val in die grond. Wat is die eerste ding? Dit kom op en dis 'n klein spruitjie. Dan gaan dit na 'n 
kwas. Dan, van 'n kwas terug na sy oorspronklike graan.

69

Wel, dis presies wat die Kerk gedoen het. Dit kom van Luther, Wesley, en nou terug na die 
oorspronklike graan, na Sy oorspronklike Heerlikheid, terug na die Heerlikheid wat dit was in die begin. Die 
Son wat in die Ooste opgekom het, is die dieselfde Son wat dieselfde ding in die Weste manifesteer, wat 
verander van Heerlikheid tot Heerlikheid. Dit verander van die heidene, af in Luther in; en van Luther, af 
in Wesley in; van Wesley, uit in Pinkster in; en aan en aan, verander van Heerlikheid tot Heerlikheid, 
produseer die verborge Manna.

En nou is Dit ryp, om Hom terug te bring presies soos Hy aan die begin was, Sy selfde bediening; 
dieselfde Jesus, dieselfde krag, dieselfde Heilige Gees. Dieselfde Een wat afgekom het op Pinksterdag, is 
dieselfde Heilige Gees wat vandag gemanifesteer is, van Heerlikheid tot Heerlikheid, tot Heerlikheid. En is 
terug na Sy oorspronklike Saad, met die doping van die Heilige Gees; met dieselfde tekens, dieselfde 
wonders, dieselfde doop; dieselfde soort mense, wat op dieselfde manier optree, met dieselfde krag, 
dieselfde sensasie. Dit is van Heerlikheid tot Heerlikheid. En die volgende sal wees, “Verander van hierdie 
Heerlikheid, in 'n liggaam soos Sy Eie glorieryke liggaam, waar ons Hom sal sien.” Abraham het dieselfde 
gesien.

Nou let op. Ons sien hoe dit verander het. Sedert Gólgota word ons uitgenooi om Sy Glorie te deel. 
Nou, in Een Korinthiërs 12, “Ons is gedoop in Sy Liggaam. Deur een Gees word ons almal gedoop.” Nie 
deur een “water” nie. “Een Gees, is ons almal gedoop.” Dis reg, nou, en dan word ons deel van Hom.

70

Ek hoop ek hou julle nie te lank nie. [Gemeente sê, “Nee.” — Red.] Sien? Ek hoop ek is nie.

Maar, dis net soos 'n groot simfonie wat speel, of in 'n drama optree.

Ek weet nie teveel van simfonieë of dramas nie. Maar ek het na hierdie toneelstuk gekyk. Ek het oor 
Carmen gepraat, toe my dogter-hulle daarin was. En hulle—en hulle het in hierdie simfonie gespeel, in 
Carmen. Hulle het opgetree. Die musiek het—het—het dieselfde ding opgevoer.

Dit is hoe dit is wanneer jy deur die Heilige Gees gedoop word, in Christus.

Nou, baie van julle het gelees of die storie gehoor van die groot Russiese komponis wat Pieter en die 
Wolf gekomponeer het. En hoe hy, hulle dit uitgebeeld het op simbole en alles. En enigeen wat die storie 
ken, wat dit van 'n papier af lees en daardie simfonie kan hoor, hoe dit die drama uitvoer, dit uitspeel, 
wel, hulle ken elke verandering. Hulle kan hier na dit kyk en die verandering sien.

71

Maar, nou, wat gebeur as die—as die komponis iets skryf en ons vind uit dat dit net nie reg 
uitgevoer word nie? Ons vind dan uit dat daar iets is wat gebeur. Daar is iets wat kortkom, wanneer ons 
hulle sien. Hy wat dit gekomponeer het, het dit opgemaak en uitgeskryf, en dan druk die simfonie wat dit 
speel, 'n verkeerde noot. Daar is iets verkeerd. Die dirigent het die verkeerde beweging gegee. Sien?

En dis wat vandag die probleem is, my Lutherse broers, my Baptiste broers, my Pinkster broers. Al 
my broers van alle verskillende denominasies, dis wat dit is. Sien? Jy probeer 'n noot gee wat terug in die 
dae van Luther gedruk is, Wesley, soos dit, wanneer die Bladmusiek hier wys dat dit 'n ander dag is. 
Sien? Sien? Sien? Ons kan nie lewe in die lig van Luther nie, hy was 'n hervormer. Ons waardeer sy—sy 
deel, maar ons het dit uitgespeel. Ons is nou hier aan die agterkant van die Boek. Sien? Ons kan nie—
ons kan nie Dit so uitspeel nie.

72
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Nou, die enigste manier wat jy ooit in staat sal wees om dit te doen, my broers, is dit. En broers van 
die wêreld, van die verskillende dele van die wêreld, mag ek sê, daar's net een manier vir daardie—vir 
daardie dirigent om dit te doen. Hy moet in dieselfde Gees wees waarin die komponis was, dan het hy 
Dit. En wanneer die Kerk, die simfonie Self, waar die wêreld hierdie tekens en wonders dophou, en 
wanneer die Kerk, die Komponis, en die dirigent, almal in die Gees van die Komponis kom.

73

Dan wanneer hulle sê, “Die dae van wonderwerke is verby,” dit tref nie die regte noot nie.74

Maar wanneer dit in die regte swaai Daarvan kom, en die regte Gees Daarvan; hoe gaan jy dit doen 
totdat die Gees afkom, van die Komponis? Amen. Dan wanneer jy sê, “Die dae van wonderwerke het 
nooit op gehou nie.” Die simfonie roep uit, “Amen.” Wanneer ons tref, sê, “Jesus Christus dieselfde gister, 
vandag, en vir altyd.” Die simfonie roep uit, “Amen.” “Julle sal krag ontvang nadat die Heilige Gees op julle 
gekom het.” Die simfonie roep, “Amen. Ek het Dit.” Daar is dan nie meer raaiwerk daaromtrent nie. Die 
hele simfonie is reg in harmonie met die Woord. Dit gaan … [Broer Branham klap sy hande drie keer saam 
— Red.] Daar's dit. O! Dit is 'n manjifieke ding. Die dirigent en die Komponis moet in dieselfde Gees wees. 
En so moet die musikante in dieselfde Gees wees, om Dit alles uit te voer. En die wêreld wonder wat 
aangaan.

Die kommunisme waaroor hulle praat, en het my siek gemaak daarmee, en al hierdie intergrasie en 
dinge, en segregasie. O, genade! Sulke, al hierdie onsin, wanneer die Koms van die Here op hande is, 
daar is iets wat verkeerd tref. Ek is bevrees dat die regisseur het … Die regiseurs het uit die Gees van 
die Komponis gegaan.

Wanneer ons daardie Komponis se Gees kry, daardie oorspronklike mag van God wat die Bybel gesê 
het, “Manne van ouds is deur die Heilige Gees beweeg om hierdie Bybel te skryf,” julle sal die twee 
Sjinese stukkies papier sien bymekaar kom, net soos God se Bybel en 'n gelowige sal bymekaar kom, 
want hulle is beide in dieselfde Gees. Hulle is albei dieselfde ding. Hulle sluit presies aan met mekaar. Wat 
ons vandag nodig het is regisseurs wat reg terug is na die Woord, terug en glo Dit net soos Dit gesê 
word. Dan sien jy die God, Homself. Dit is die onthulling. Die drama is 'n werklikheid gemaak.

75

Vandag sê hulle, “Wel, Hy's 'n historiese God. Ons weet Hy het die Skelfsee oorgesteek. Hy het dit 
alles gedoen. En Hy was in die—die vuuroond met die Hebreeuse kinders.” Wat help 'n God van 
geskiedenis, is dit nie, as Hy nie dieselfde vandag is nie? Mens verheerlik God altyd vir wat Hy gedoen 
het, dink aan wat Hy sal doen, en ignoreer wat Hy doen. Dit is net in die mens om dit te doen. En dis 
vandag dieselfde ding, my broers. Dit is dieselfde ding. O, goeiste!

76

Laat ons terugkom en die simfonie reg speel, waar hulle van die wêreld kan sien. Jesus het gesê, “As 
Ek van hierdie aarde af opgelig is, sal Ek alle mense na My toe trek.” En, “Hy's dieselfde gister, vandag, 
en vir altyd.”

Laat die regisseurs in die regte Gees kom met die musikante en met die Komponis, dan sal alles reg 
wees. Dan is ons, geen raaiwerk daar omtrent nie, ons is dan geïdentifiseer met Hom. Hebreërs 13:8 het 
gesê, “Hy's dieselfde gister, vandag, en vir altyd.”

Ons is geïdentifiseer met Hom in Handelinge 2. Ons is met hulle geïdentifiseer, met dieselfde doop, 
dieselfde ding. Alles wat Hy toe was en alles wat Hy is, alles wat Hy was en alles wat Hy is, is ons. Dit is 
presies.

77

Net soos as ek 'n ware Amerikaner wil wees, moet ek geïdentifiseer wees met alles wat sy was, alles 
wat sy is. Ek moet daarmee geïdentifiseer word, as ek 'n ware Amerikaner is.

As ek 'n ware Amerikaner is, dan het ek op Plymouth Rots geland. Amen. Ek het, as ek 'n Amerikaner 
is. So het julle; julle het op Plymouth Rots geland met die pelgrimvaders. Op Plymouth Rock, toe hulle 
daar geland het, was ek saam met hulle; so was julle, almal.

Ek het saam met Paul Revere gery, regaf langs die pad, om teen elke gevaar te waarsku. Dit is 
presies reg.
78

Reg hieronder by Valley Forge het ek die ysige Delaware deurkruis met 'n klomp soldate, waarvan die 
helfte van hulle nie skoene aangehad het nie. Ek het heelnag saam met George Washington gebid, 
vooraf. Ek het die Delaware met 'n visioen oorgesteek in my hart. Ons is Amerikaans. Ja, meneer. By 
Valley Forge, het ek beslis.

Ek het dank gegee saam met die oorspronklike Dankseggingvaders. Ek het dank teruggegee aan God. 
As ek 'n ware Amerikaner is, is ek geïdentifiseer daar by daardie tafel.

As ek 'n werklike Amerikaner is, is ek geïdentifiseer toe ek gestaan het met Stonewall Jackson.

As ek 'n ware Amerikaner is, is ek geïdentifiseer by die Boston Teepartytjie, ja, meneer, toe ons 
geweier het om dinge oor ons oë te laat trek. Wel, ek's eg Amerikaans. Ek was daar  geïdentifiseer  met
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dit. Ja, meneer. O, goeiste!

Ek het die ambulans Bell, die eerste 4de van Julie, in Gosen genoem. Ek het die vryheidsklok hier 
gelui en verklaar dat ons onafhanklik is. Om 'n ware Amerikaner te wees, moes ek.
79

Ek is geïdentifiseer met haar skande in die Revolusionêre, toe broer geveg het teen mekaar. Ek moet 
haar skaamte dra, net soos ek haar glorie moet dra. As ek 'n Amerikaner is, moet ek dit wees. Ek is met 
haar geïdentifiseer. Ja, meneer.

Ek was geïdentifiseer by Gettysberg daaronder toe Lincoln sy toespraak gemaak het. Ja, meneer.

Ek was op Wake eiland, oor die soldate se bebloede liggame. Ek het op Wake eiland opgestaan.

Op Guam het ek gehelp om daardie vlag te hys.

Ek is 'n ware Amerikaner. Amen. Alles wat Sy is, is ek, en trots daarop. Ja, inderdaad. Alles wat 
Amerika was, alles wat Sy is, is ek steeds om 'n Amerikaner te wees. Alles wat Sy was, moet ek wees, 
want ek is geïdentifiseer met haar.

Selfde ding, deur 'n ware Christen te wees, moet jy geïdentifiseer wees daarmee.80

Ek het saam met Moses gepreek, en gewaar- … of met Noag, en die mense van die komende oordeel 
gewaarsku; om 'n ware Christen te wees.

Ek was met Moses by die brandende bos. Ek het die Vuurkolom gesien. Ek het Sy Heerlikheid gesien. 
Ek was met Moses daarbo in die wildernis, om 'n Christen te wees. Ek moet geïdentifiseer wees met alles 
wat God was, om 'n Christen te wees. Ek het Sy heerlikheid gesien. Ek het Sy Stem gehoor. Moenie nou 
dit van my af weg probeer redeneer nie, want ek was daar. Ek weet waarvan ek praat. Ek het gesien 
wat gebeur het. Ja, meneer.

Ek was by die Skelfsee toe ek die Gees van God sien beweeg het en die water van een kant af 
verdeel het; nie deur 'n klomp riete, soos wat hulle vandag probeer sê nie, maar deur omtrent 'n 
negentig-voet see. Ek het die Gees van God gesien. Ek het gewandel met Moses deur daardie droë 
grond, oorkant daardie Skelfsee.

81

Ek het by Berg Sinai gestaan en het die donder en weerlig gesien val. Ek het Manna saam met hulle 
geëet daarbuite. Ek het uit daardie Rots gedrink. Ek doen dit steeds vanaand. Ek is geïdentifiseer met 
die Manna-eters. Ek is met hulle geïdentifiseer wat uit die Rots gedrink het.

Ek was ook geïdentifiseer toe Josua die trompet geblaas en die mure van Jerigo platgeval het.

Ek was in die leeukuil met Daniël.

Ek was in die vuuroond saam met die Hebreeuse kinders.

Ek was op die Berg … met Elía op die Berg Karmel.

Ek was by Johannes die Doper, en voor daardie kritici. Ek het die Gees van God gesien neerdaal. Ek 
het die Stem van God hoor sê, “Dit is My geliefde Seun in Wie Ek 'n welbehae het.” Ja, meneer. Ek was 
sekerlik geïdentifiseer met hom. Dit is heeltemal reg.
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Ek was daar geïdentifiseer by die graf van Lasarus, toe Hy Lasarus opgewek het. Ek was 
geïdentifiseer met die vrou by die put toe Hy haar haar sondes vertel het. Ja, meneer.

Ek was sekerlik geïdentifiseer met Hom in Sy dood. En ek was geïdentifiseer op die eerste 
Paasoggend. Ek het saam met Hom opgestaan uit die dood. Ek is met Hom geïdentifiseer in Sy dood.

Ek was saam met die honderd-en-twintig in die bovertrek. Ek was daarbo met hulle geïdentifiseer. 
Haai! Ek—ek voel godsdienstig. O, goeiste! Ek was daar geïdentifiseer. Ek is een van hulle. Ek was 
geïdentifiseer. Ek het dieselfde ondervinding gehad as wat hulle gehad het. Ek was daar toe dit gebeur 
het, om 'n ware Christen te wees. Ek het die geweldige Stormwind gesien kom. Ek het dit gesien. Ek het 
die krag van God gevoel soos Dit geskud het. Ek was met hulle wat in tale gepraat het. Ek het die 
salwing daar voel inkom. Ek was met hulle. Ek is met hulle geïdentifiseer toe die Heilige Gees deur tale 
begin spreek, met hulle.

Ek was met Petrus voor die kritici in Handelinge 2, toe hy die groot preek gepreek het wat hy het. Ek 
was met hom geïdentifiseer. Ja, meneer.

In Handelinge 4, toe hulle bymekaargekom het, was ek saam met hulle toe die gebou geskud het. Na 
biduur het die gebou geskud waar hulle gesit het. Ek was daar met hulle geïdentifiseer.
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Ek het saam met Paulus gepreek op Mars Heuwel. Ja, meneer.
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Ek was by Johannes op die Eiland van Patmos en het Sy tweede Koms gesien.

Ek was saam met Luther in die hervorming.

Ek was saam met Wesley, daardie brandhout wat uit die vure geruk was tydens die groot opstand 
teen die Anglikaanse kerk. Ek was daar saam met hom.

En hier is ek vanaand, 1964, in Filadelfia, Pennsilvanië, geïdentifiseer met dieselfde soort groep, met 
dieselfde soort ondervinding. Ek moet wees, om 'n Christen te wees. Ek moet geïdentifiseer bly waar die 
Woord van God gemanifesteer word. Ek word geïdentifiseer met 'n groep wat die Gees van God voel.

Ek is geïdentifiseer met 'n groep wat weet Hy's onthul, wat weet Hy's dieselfde gister, vandag, en vir 
altyd, wat weet dat Dit nie fanatisisme is nie. “Dis Jesus Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd.” 
Ek word geïdentifiseer met daardie groep hier, vanaand. Nogtans, word hulle 'n klomp ketters genoem, 
net 'n klomp fanatisisme, as gevolg van die Woord van God. Maar, “Ek skaam my nie vir die Evangelie van 
Jesus Christus nie, want Dis die krag van God tot verlossing,” en ek is een. Ek is met daardie lewende 
briewe waarvan ek gepraat het, bevestig, God versluier in menslike vorm, in mans en vroue. O!
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God is weer in Sy en morphe, het Homself sigbaar gemaak en maak Homself bekend aan Sy mense. 
Die groot Koning Wat Sy Glorie opsy gelê het. “Net 'n klein tydjie en die wêreld sien My nie meer nie. Ek 
sal verberg wees vir hulle. Maar julle sal My sien, want Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die 
voleinding, verander van Luther na Wesley, aan en aan, van Heerlikheid tot Heerlikheid. Ek is steeds 
dieselfde God wat geleef het, en gaan terug na die oorspronklike Heerlikheid.” Halleluja!
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Hy het elke denominasionele voorhangsel gebreek, elke klankversperring. Daardie klank wat sê, “O, 
dis fanatisisme,” Hy het regdeur dit gebreek. Die klank wat daaruit gekom het, het gesê, “O, daardie 
mense is mal,” Hy het regdeur daardie sluier gebreek. Ja, Hy het. “O, jy kan dit nie doen nie. Julle is niks 
anders as 'n klomp fanatici nie.” Hy het regdeur dit gebreek. “Nie so 'n ding soos Goddelike genesing nie.” 
Hy het regdeur dit gebreek, o, goeiste, want Sy Woord gesê Hy sou. Jy kan nie die Woord van God 
oorwin nie.
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En daar staan Hy nog vanaand, die magtige Oorwinnaar, vandat Hy elke Metodiste, Baptiste, 
Presbiteriaanse, elke ander soort sluier gebreek het. Hy staan steeds onder Sy mense vanaand, 
onoorwonne deur tradisies. Laat mense sê wat hulle wil, doen wat hulle wil, enigiets wat hulle wil. God 
kom, breek regdeur daardie klankversperring.

En onthou, hulle vertel my, wanneer 'n vliegtuig regtig daardie klankgrens breek, is daar geen 
beperking aan sy spoed nie.
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Ek sê julle, wanneer julle daardie tradisionele versperring breek, dat “Jesus ver terug is en Hy nie nou 
is nie,” wanneer julle vind Hy is dieselfde gister, vandag, en vir altyd, is daar geen beperking wat God reg 
hier in hierdie konvensie kan doen nie, en die wêreld sal wys wat hulle nodig het, nie 'n wêreldbeurs nie, 
maar 'n wêreldherlewing wat gevul en gedoop is met die Teenwoordigheid van 'n lewende God, en 
morphe en openbaar Homself in menslike vlees. Halleluja! Ek glo dit.

Breek elke versperring, elke voorhangsel, elke sluier! Niks kon Sy Teenwoordigheid wegsteek nie. 
Wanneer mense honger word in hulle hart, is daar 'n sluier gereed om gebreek te word. Jy kan net 
daarop staatmaak. Skeur elke voorhangsel, deur Sy groot Heilige Gees!

En hier staan Hy vanaand, die magtige Oorwinnaar, dieselfde gister, vandag, en vir altyd; genees die 
siekes, doop die gelowiges, net soos Hy altyd gedoen het. Hy's die magtige Oorwinnaar. Gedoemde 
duiwels is op die vlug. Ja, meneer. Hulle is altyd, wanneer Hy hier rond is.

Ter afsluiting mag ek dit sê. Daar was 'n … Lees 'n storie, baie jare gelede, omtrent 'n ou violis. Hy 
het 'n ou viool gehad wat hulle wou verkoop. Julle het die storie gehoor, baie keer. En hulle wou dit vir 'n 
sekere ding verkoop. En die afslaer het gesê, “Wie sal vir my so-en-so gee?” Ek glo hy was 'n paar 
pennies aangebied, miskien vyftig sent, of iets. “Gaan eenmaal, gaan twee keer, …”
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Dadelik het 'n man daar agter opgestaan. Hy het gesê, “Net 'n oomblik.” En hy het opgestap en dit 
geneem. Kom ons dink hy het hierdie gespeel:

Daar is 'n Fontein gevul met Bloed,
Getrek uit Emmanuel se are;
Wanneer sondaars onder die vloed induik,
Verloor al hulle sondevlekke.

Toe hy dit neergelê het, was daar nie 'n droë oog in die plek nie. Toe het hy gesê, “Wie sal offer?”

Een het gesê, “Vyfduisend. Tienduisend.” Dit was van onskatbare waarde. Hoekom? Die—die ou 
meester van die viool het sy ware kwaliteit geopenbaar.
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O, broer, suster, laat nou die Meester van hierdie Woord, Wat Dit geskryf het, die groot Heilige Gees, 
wat Sy boog smeer met liefde, en dit oor jou hart trek.

Daar is 'n Fontein gevul met Bloed,
Getrek uit Emmanuel se are.

Julle sal die volle waarde sien en die geopenbaarde God reg in sig sien kom. Dat Hy net dieselfde is 
as wat Hy was toe Hy op Pinksterdag geval het op die mense, toe Hy Homself uitgestort, “leeggemaak 
het” reg Daarin. Dis reg.

Jy sê, “Broer Branham, ek het probeer. Ek het probeer. Ek het dit gedoen, dat, die ander.”

Eendag het ek 'n diens gehad by Carlsbad, New Mexico. En ons het afgegaan in hierdie groot ou 
vlermuisnes. En dit was soort van spookagtig, en ons het daar gekom. En die—die man, toe hy daar in 
hierdie plek gekom het, het hy—hy die ligte afgesit. En, o, goeiste, julle kan julle voorstel hoe donker dit 
was. Dis net … Dit is so donker jy kan dit voel.
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En dis net omtrent hoe die tye word, wanneer ons die kerk sien wat nie God se Woord herken nie; 
wanneer julle ons dogters van Sion sien doen, soos wat hulle doen; wanneer julle ons broers sien wat 
rook en drink, en—en vuil grappe vertel en nog probeer hulle belydenis in Christus hou. O, goeiste, dis 
donker. Dis stikdonker.

Ons sien die teken van Sy Koms. Daar sal wees … Dit is altyd die donkerste net voor die dag. Dan 
kom die Môrester uit om die dag te begroet en aan te kondig, en te wys dat dit kom. Let op.

Daarbinne, toe hulle dit afgesit het, was daar 'n dogtertjie wat op die top van haar stem geskree 
het. Daar het 'n seuntjie gestaan by die gids en hy het daardie gids gesien toe hy die ligte so afgesit 
het. En daardie sustertjie was net omtrent besig om stuipe te kry. Sy het geskree, op-en-af gespring. 
“O! Wat gaan volgende gebeur? Wat is die probleem? Wat is die probleem?”
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Weet jy wat hy geskree het? Hy het gesê, “Moenie vrees nie, sussie. Daar's 'n man hier wat die ligte 
kan aanskakel.”

Luister, sustertjie, jy mag dink ons is klein en in die minderheid. Maar, moenie vrees nie. Daar's 'n Man 
hier Wat die Ligte kan aanskakel. Dit is die Heilige Gees. Glo julle dit? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.]

Laat ons ons hoofde net 'n oomblik buig. Ek's jammer om julle te gehou het.91

O groot God van die Hemel, wat Uself sigbaar maak, Uself ontvou, Uself bekend maak, die groot 
Koning van Heerlikheid, neem hierdie klein illustrasies vanaand en laat hulle neerval by die harte van die 
mense. En mag ons daardie geopenbaarde Een sien, daardie Een Wie neergedaal het en die voorhangsel 
van die tempel geskeur het; en toe reguit uit daardie sluier gegaan het, reg afgekom het in menslike 
sluiers op Pinksterdag; was nog altyd dieselfde, verander van Heerlikheid tot Heerlikheid.

En nou is ons weer terug soos die hele natuur, tree op, reguit terug na die oorspronklike Saad, reg 
van een kerkeeu na 'n ander. En in hierdie laaste eeu, hier is ons, weer terug na die oorspronklike Ding 
wat op Pinksterdag geval het om elke Skrif te vervul, “Die Lig in die aandtyd,” en, “Die werke wat Ek 
doen sal julle ook,” en soveel dinge wat U in U Woord belowe het.

Vader, as daar een hier is wat nog nie deur daardie sluier gebreek het nie, of as daar een hier is wat 
net iemand verpersoonlik wat deur die sluier gegaan het, gee genade vanaand, Vader. Mag hulle daardie 
magtige Oorwinnaar wat hier staan sien, vol van genade en krag, om te vergewe. Skenk dit, Vader.

En terwyl ons hoofde gebuig is, sou daar sommige hierbinne wees? Hoeveel, mag ek sê, wat dit sou 
sê, “Broer Branham, ek steek my hand op. Bid vir my”? Hou net jou hoof gebuig en steek jou hand op, 
“Ek wil deur elke voorhangsel breek, totdat ek werklik die Oorwinnaar kan sien.” God seën jou. Goeiste, al 
die hande! Bo in die balkonne, aan die regterkant? God seën jou. Balkonne aan die agterkant? Steek ... 
God seën jou. Wees baie eerlik. Aan die linkerkant? Steek jou hand op, sê, “Broer Branham, ek mag 'n 
Christen gewees het vir jare, maar, eintlik, ek het nooit deur daardie sluier gekom nie. Ek het dit regtig 
nog nooit gedoen nie. Ek het nie Dit wat hulle toe gehad het nie.” Vandag het ons … “Ek's 'n 
kweekhuisplant.”
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Neem 'n blom wat in 'n kweekhuis gekweek word, jy moet dit soos 'n baba behandel, vertroetel, dit 
besproei, dit water gee. Maar daardie oorspronklike plant wat daar in die woestyn groei, dieselfde soort 
blom, lyk soos dit; dit kry gladnie water nie, maar geen goggas kom daarop nie. Dit is robuus. Dit is 
werklik.

Sou julle Christendom kon vergelyk met Christendom vandag, met wat dit toe was? Sou jy jou hierdie 
groep kon voorstel, wat ons Christene vandag noem, oor die wêreld, soos hulle was na Pinkster; 
vertroetel en gepamperlang, en van een kerk na 'n ander, en sê iets wat jy nie van hou nie staan op en 
loop uit? En, o, kan julle dit voorstel? Nee. Wat is die probleem? Dit is 'n reproduksie.
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Michelangelo, wat die monument van Moses gemaak het, jy kan 'n reproduksie daarvan kry, baie 
goedkoop. Maar, die oorspronklike?

Die een wat die Here se Avondmaal geskilder het, ek reken daardie oorspronklike skildery sou 
miljoene dollars beloop, as jy dit ooit kon koop. Ek weet nie eens waar dit is nie. Maar jy kan 'n goedkoop 
reproduksie daarvan koop vir omtrent 'n dollar agt-en-negentig sent. Jy kan.

En dis hoe dit vandag is. 'n Goedkoop Christen, 'n reproduksie, net 'n kerkganger, jy kan hulle omkoop 
met 'n sigaret of 'n—of 'n gewone drankie. Of, vir 'n vrou met geknipte hare of geverfde lippe, jy kan 
haar vir enigiets in die modes van die wêreld koop. Maar jy kan nie daardie egte aanraak nie.
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Ek sien Hom ten volle, dieselfde gister, vandag, en vir altyd.

O, Christen, wil julle nie 'n ware Christen wees nie? As daar enige was wat nie julle hande opgesteek 
het nie, sal jy dit doen? Wel, ek gaan net bid. God seën jou. God seën jou. O, dis net goed. Kyk net 
daarna.

Ons Hemelse Vader, “U Woord sal nie leeg na U terugkeer nie.” U was die Een wat die belofte gemaak 
het. Ek is net verantwoordelik om te sê dat U Dit gesê het. Ek het net U Woorde herhaal. U het gesê, 
“Hy wat My Woord hoor en glo in Hom wat My gestuur het, het Ewige Lewe.” U het dit belowe.
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En, Here, ons weet ons het daardie reproduksies vandag, baie wat sê hulle glo, terwyl hulle nie glo 
nie. Dit wys. Maar, Here, daar is sommige egtes, ook.

Ek bid dat U net sal skenk, hierbinne vanaand, dat elke man en vrou, seun of dogter, maak nie saak 
watter nasie hulle is nie, watter kleur hulle is, watter kerk hulle aan behoort nie, O God, vul hulle. Mag 
hulle die ware manifestasie van daardie selfde Jesus vandag sien, reg tussen ons, soos Hy was op die 
Pinksterdag, toe Hy Homself openbaar het vir hierdie eeu, as die Heilige Gees. Skenk dit, sien die Woorde 
vervul, die profesieë vervul!

Ons vergelyk vandag, wat die kerk van die wêreld daar genoem word, die Wêreldraad van Kerke, en 
vergelyk dit met 'n belofte van Pinkster? Daar is geen vergelyking nie, glad nie. Ons kan nie ons vuil klere 
gewas kry met daardie kaartjie nie.
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Maar, Here God, as ons terugkom na daardie Fontein, is daar 'n reinigingsproses, dan sal ons 
ondervinding en God se Woord bymekaar pas. Dan, kan ons ons besitting opeis. Skenk dit, Here, 
vanaand, as ek hierdie mense in U hande toevertrou. Gee aan elkeen volgens ons behoefte, Vader. Ons 
vra in Jesus se Naam. Amen.

God seën jou. Baie dankie dat julle vir 'n lang tyd gestaan en wag het. En ek is jammer ek het julle 
gehou tot tien minute na tien. God sy met julle tot ek julle in die oggend sien. Ek oorhandig nou die 
diens, ek veronderstel, aan die seremoniemeester.
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