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Julle mag maar sit. Ek was meegevoer, toe ek hier inkom en sien dat Broer Moore en almal van hulle 
hier op die platvorm sit, die vriende wat ek al vir soveel jare ken. Dis sekerlik 'n voorreg om hulle 
vanaand hier te sien. Ek voel soort van klein om hier te staan en praat met sulke teoloë agter my, en 
miskien sal hulle my reghelp as ek verkeerd is. Ek hoop so.

1

Ons is baie bly vanaand om 'n sekere persoon hier te he, Suster Rose. Ons het hierheen gekom.... Ek 
was saam met Broer Shores en sy assistent, vandag, vir 'n klein middagete. En op die pad hierheen, het 
Broer Williams gesê dat Suster Rose baie siek was. En ons het ingegaan om haar te sien net 'n oomblik, 
neergekniel. En sy het 'n hoë koors gehad, en regtig siek. Net 'n paar woorde van gebed, en die Here het 
met ons gepraat, en gesê: “Sy gaan genees word.” Gesê: “Sy sal daar wees môre-aand,” sê hulle. En 
hier is sy vanaand, sit net hier. Dis reg.

Suster Rose, staan net 'n oomblik op, sodat hulle.... Ons is dankbaar teenoor die Here. Sy was 
bedlêend. Sy het gesê: “Die duiwel het net alles uit my geslaan. Ek het hiernatoe gekom en het hiermee 
ineengestort,” een of ander keelsiekte, ensovoorts. Maar die Here het haar deurgebring, so ons is bly 
daarvoor. Dank die liewe Here!

2

Nou ons het wonderlike tye saam gehad . En nou môre-aand, gaan ons oorkant na die Ramada toe. 
En moet nou nie vergeet nie, dit sal nie môre-aand hier wees nie, dit sal wees by die Ramada. En die 
konvensie begin die daarop volgende aand. Moet my nog een aand verduur, julle weet.

So gisteraand het ek so ver van die skaal afgegaan, ek het soort van 'n klein belofte aan myself 
gemaak dat, die eerste van die jaar, dat ek die Booskappe gaan afsny van drie of vier, vyf ure, tot 
miskien so omtrent dertig of veertig minute. En soos ek gisteraand vir julle gesê het, my vrou het my 
Sondag geprys, gesê: “Jy het baie goed gedoen.” So toe, natuurlik, moes ek gisteraand gaan en dit 
bederf, sien. Maar ek was vyf-en-vyftig minute, in plaas van dertig, gisteraand.

3

Oppad, vanaand, het Billy gesê: “Wat gaan jy vanaand oor praat?”

Ek het gesê: “Wel, ek het 'n paar notatjies hier uitgeskryf, en 'n paar Skrifte. Ek weet nie, party van 
hulle, vier of vyf verskillende Boodskappe.” Ek het gesê: “Ek voel as ek daar aankom, en sien wat 
aangaan.”

Het gesê: “Jy het belowe om te bid vir al daardie siek mense.”

Ek het gesê: “Ja, meneer. Hoeveel kaarte het jy?”

Gesê: “Tweehonderd.”

Ek het gesê: “Ek moet liewer vanaand met hulle begin.”

En hy het gesê: “Nou onthou, jy kry net vyftien minute om te praat.” Het gesê: “Jy het die res 
daarvan gisteraand reeds gebruik.” [Broer Branham en die gemeente lag — Red.] Ons sal moet opskud, 
sal ek nie?

Wel, ons het 'n belofte aan julle gemaak, dat ons sal bid vir daardie mense wat gebedskaarte het, en 
ons is verplig tot 'n belofte, natuurlik. Ons kan hulle nie almal deur hierdie rye bring nie, en ek kan hulle 
ook nie indiwidueel roep nie, in die gehoor. Selfs al sou die Heilige Gees dit vir my gee, ek kan nie verduur 
om dit te doen nie. Dis net te veel op my. En, maar ons is almal bekend met daardie dinge. Ons weet dat 
God steeds God is. Dit is nie dit wat genees nie. Dis dit wat maar net geloof opbou, om ons te laat weet 
dat ons in Sy Teenwoordigheid is.

4

En ons gaan, vanaand, bid vir al daardie siek mense, elkeen van hulle wat daardie gebedskaarte het, 
om voor gebid te word. En dan môre-aand, daar by die Ramada, sal ons probeer om nog uittegee en 
begin om daar vir hulle te bid, want ek het nog môre-aand. En ek dink ek het een aand by die konvensie, 
miskien 'n ontbyt ook. Dit hang daarvan af hoe dinge uitkom.

Daar is sommige, een van die sprekers wat nie opgedaag het nie; tot nou toe nie, ek dink. Broer 
Humberg, of is dit ... ['n Broer sê: “Amburgy.”] Amburgy, Amburgy, Kash Amburgy. So ek kry dit alles 
verkeerd, dis daardie Duitse naam. Ek skat dis Duits. So ek moet dalk soort van oorvat, soos ons dit 
noem, verskoon die uitdrukking, vir hom.

5

So ons het nogtans 'n wonderlike tyd in die Here gehad. Aan almal van julle, as daar vanaand 
vreemdelinge hier is, ons is sekerlik bly om julle hier te hê, en vertrou dat die Here julle sal seën. Ek bid 
dat daar nie enige siek mense in die gebou sal wees wanneer ons vanaand weggaan nie, dat ons Here in 
Sy groot krag sal neerdaal en almal sal genees wat siek en beproef is.

Hier 'n tyd gelede, het ek altyd die indiwidue vir spesiale onderhoude gesien, party van die moeilike6
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gevalle waardeur ons nie kon kom nie. Toe het dit so vinnig opgebou, totdat dit geword het, die Here het 
dit bly seën, totdat ons drie-of vierhonderd gehad het wat gewag het, en so het mense dan seergemaak 
gevoel omdat hulle moes wag. Miskien, met soveel tyd, sou jy moes wag miskien 'n jaar of twee, om so 
daarin te kom, sien, net tussen die dienste, om hulle vir die onderhoude te neem. En ons sou net sit en 
wag op die Here totdat Hy ons die geval presies vertel.

Daar is geen twyfel dat daar mense hier sit vanaand wat by die spesiale onderhoude was. Is daar? 
Laat ons julle opgesteekte hande sien. Op die spesiale onderhoude. Ja, daar sit, so, en weet dis reg. 
Ons wag net om te hoor wat die Here sal sê, wat daardie geval.... En toe moes ek dit hier 'n tyd gelede 
stop. Ek het vir Billy gesê dat ons kon nie meer private onderhoude hê nie.

Sien, ek is net by vyf-en-twintig verby, onlangs, tweede keer, en vinnig oppad na die derde maal. En 
so as jy 'n bietjie ouer word, wel, jy weet nie, jy ... op een of ander manier kan jy nie byhou soos altyd 
nie. Jou treë word korter. En, natuurlik, Broer Moore weet niks daarvan nie. Hy.... Ek dink ons is min of 
meer ewe oud.

7

Maar 'n klomp water het met die rivier afgegaan sedert ek en jy, en Broer Brown die eerste keer hier 
was, met Broer Outlaw en Broer Garcia, en Broer Fuller. Ek wonder of daardie manne hier sou wees 
vanaand? Broer Garcia, Broer Fuller, Broer Outlaw, is hulle hier? Steek julle hande op as julle is. Ja, daar 
is Broer Fuller, glo ek, as ek my nie misgis nie. Broer Outlaw hier oorkant. Broer Garcia, glo ek egter dat 
hy weg is uit Phoenix. Ek dink dis reg. Hy is weg van Phoenix, en hy is oorkant in Kalifornië. Wel, dit was 
beslis besondere dae, en ek glo steeds dieselfde Boodskap wat ek toe gehad het: “Jesus Christus 
dieselfde gister, vandag, en vir altyd.” Ek reken dit was omtrent.... Wel, Becky was 'n baba. Dis omtrent 
negentien jaar.

En nou is sy 'n groot, ou, vet, lelike meisie wat daar êrens sit, negentien jaar oud. Waar is jy, Becky? 
Man, sy gaan my daarvoor terugkry. Ek onthou hoe ek haar op my arm gedra het. Ek sal sekerlik my 
hande vol hê om dit vanaand te doen.

Ek onthou daar by Broer Garcia se kerk een aand, sy was 'n klein dingetjie. En ek het gesê: “Ons het 
vanaand 'n internasionale byeenkoms.” Ek het gesê: “Ek praat met die Spanjaarde.” En ek het gesê: “My 
vrou hier is 'n Duitser.” Ek het gesê: “Ek is 'n Ier.” En ek het gesê: “En my dogtertjie is 'n Indiaan,” en dit 
was Becky.

8

So toe ek by die agterdeur uitgegaan het, was daar 'n klein Mexikaanse meisietjie daar, gesê: “Broer 
Branham!”

Het gesê: “Ja, liefie, wat wil jy hê?”

Het gesê: “Dink jy nie jou baba is 'n bietjie bleek, om 'n Indiaan te wees nie?” Sy is blond, julle weet.

En ek het gesê: “Net 'n Indiaan in optrede.”

Wel, ons is dankbaar, dat, om weer vanaand hier te wees. Nou voor ons die Woord nader, laat ons 
Hom nader, want Hy is die Woord. Wanneer die Woord gemanifesteer word, dis Hy in jou.

Soos ons gisteraand Die Saad van Teenstrydigheid, gehad het, het julle dit waardeer, as die Here se 
seën? [Gemeente sê: “Amen.”] Ek het sekerlik die Boodskap wat ek aan julle gebring het waardeer. En 
ons sien wat die sade is.

9

Nou daar is 'n spesiale versoek vanaand, net iets spesiaals? Miskien sommige van julle almal wat in 
hierdie gebedslyn gaan wees, sê: “God, wees genadig. Wanneer ek kom om voor gebid te word, laat my 
geloof toeneem om die vereistes na te kom.” En miskien het iemand 'n geliefde, siek, en iets. Sal jy net 
jou hand opsteek sodat God net sal neerkyk en sê.... Nou as daardie.... Julle weet nie hoe dit my laat 
voel om daar te kyk nie. Kyk net na die behoeftes hierbinne! Predikerbroers, kyk net daarna. Sien? Nou, 
as dit my so laat voel, wat doen dit nie aan ons Vader nie? Sekerlik.

Nou laat ons bid.

Dierbare Jesus, ons nader nou die groot Troon van genade, deur hierdie algenoegsame Naam. “Want 
daar is geen ander Naam gegee onder die mense waardeur ons gered moet word nie, maar slegs hierdie 
Naam van die Here Jesus.” En ons kom in Sy Naam. En ons bid, Hemelse Vader, dat U ons vanaand sal 
ontvang, as U gelowige kinders. En vergewe ons ongeloof, Here. Help dit vanaand, dat dit mag wees dat 
ons elke Woord van God volkome sal glo vanaand, vir al die dinge waaraan ons behoefte het.

10

U weet wat onder hierdie hande is wat opgesteek is; daar is siekte, sommige van hulle mag 
huishoudelike probleme wees, sommige van hulle finansiële probleme, sommige van hulle is moeg, miskien 
het sommige teruggeval, sommige sondaars. Wat ookal die behoefte is, U is meer as genoeg vir enige 
vyand. So ons bid, Here, dat vanaand, ons sal sien dat ons vyande, elke een, verslaan is, selfs tot die 
dood self. En dat ons meer as oorwinnaars is in Hom Wat  ons  liefgehad  en  Homself  vir  ons  gegee  het,
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ons in Sy Bloed gewas het.

Ons bid, Here, dat alle ongeloof, alle twyfel, alle frustrasie, alles wat nie Goddelik is nie, vanaand van 
ons sal weggaan, sodat die Heilige Gees die voorrang in ons harte sal he. Mag Hy tot ons spreek in 'n 
verborge wyse. Mag Hy tot ons spreek in Sy Krag. Mag Hy hulle opwek wat geestelik dood is, 
gesondheid terugbring na dié wat siek en beproef is, die swak knieë ophef, die vermoeide hande wat 
afhang. En mag daar 'n vreugdevolle tyd wees.

11

Mag dit vanaand deurbreek, Here, om na die Ramada Inn te gaan van hier af, en een van die 
grootste konvensies te begin wat ooit in hierdie stad gehou is. Here, terwyl ons saam is en bid! U het 
gesê: “As die mense wat My Naam genoem word, hulself sal vergader en bid, dan sal ek van die Hemel af 
hoor.” God, ons bid dat dit so sal wees, vanaand.

Nou, Vader, soos ons die Woord lees, niemand kan Dit interpreteer nie behalwe U, U is U Eie 
interpreteerder, en ons bid dat U sal interpreteer aan ons die dinge wat ons vanaand sal lees. Want ons 
vra dit in Jesus se Naam. Amen.

Nou as baie van julle daarvan hou om Skrifte af te merk wat 'n prediker lees. En ek wil hê julle moet, 
vanaand, as julle sal, blaai na Efésiërs.
12

En ek het verlede Sondag gepraat oor die Efésiërs, hoedat die Boek Josua die Efésiërs van die Ou 
Testament is, en hoe dit 'n Boek van verlossing is.

En verlossing het twee verskillende dele: “uitkom uit” en“ingaan in.” Eerstens, moet jy uitkom. 
Sommige mense wil die wêreld saam met hulle inbring; maar jy moet uit die wêreld uitkom, om in Christus 
in te gaan. Jy moet uit ongeloof gaan, om geloof binne te gaan. Daar kan nie een ding in jou pad wees 
nie. Om regtig opregte geloof te hê, moet jy absoluut alles los wat teenstrydig is met die Woord van 
God, agterlaat, om geloof binne te gaan.

En dit was die Boek van Efésiërs van die Ou Testament, Josua. Waar, Moses die wet verteenwoordig 
het, kon niemand red nie; maar genade kon, en hier is Josua dieselfde woord as Jesus: “Jehova-redder.”

En dan nou, ons vind uit dat ons by 'n ander Efésiërs uitgekom het, nou 'n ander Efése. Waar, dat, in 
ons intellektuele denominasies ensovoorts, en al ons opvoedkundige programme gekom by sy Jordaan, 
dan moet ons weer 'n Efése hê. Ons moet 'n eksodus hê, om “uit te kom” en om “in te gaan,” vir die 
Wegraping.

Nou ons gaan vanaand lees uit die 2de hoofstuk van Efésiërs. Ek het dit net gesê sodat julle die plek 
kon kry, of na die hoofstuk blaai.
13

En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes

waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die 
owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die 
ongehoorsaamheid werk:

onder wie ons almal ook vroeer gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons 
die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die 
toorn net soos ook die ander.

Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons 
liefgehad het,

ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus (uit genade 
is julle gered)

Ek wil daaruit neem 'n paar, of deel van die vers: “maar God,” Die God Wat Ryk Is In Barmhartigheid.

Ek wil hê julle moet oplet hier van die profeet, apostel, liewer, Paulus, wat, hoe hy hiervan genoem 
het, hoe: “Julle het Hy lewend gemaak, wat eenmaal dood was. Hy het jou lewend gemaak, wat eenmaal 
dood was, dood in sonde en misdade; loop agter die dinge van die wêreld, die begeerte van die vlees, en 
die begeerte van die gedagtes vervul het. Het....”

14

Wat het hierdie verandering veroorsaak, sien julle? En wat dit veroorsaak het, “van om eens dood te 
wees,” lewend te maak? Stimuleer beteken “lewend gemaak.” Daar was 'n verandering, van die dood tot 
die Lewe. Daar is geen ander, daar is geen ander ding wat kan gebeur met enige persoon, so groot, soos 
om hom te verander van dood na Lewe nie. 'n Man, as hy sterwend was, fisies, en kon genees word 
fisies, sou dit 'n groot ding wees, maar niks so groot soos wanneer hy geestelik dood is en God hom 
gestimuleer het om te lewe nie .

“Jy eenmaal, vroeër, dood.” Jy was dood. Selfs baie  hier  vanaand,  eenmaal,  kan  terugkyk  en  weet15
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dat julle dood was. Maar nou waarom is julle nie vanaand dood, soos julle was nie? Jy verdien om so te 
wees, omdat jy 'n sondaar was: “maar God Wat ryk is in barmhartigheid.” Dis die ding: “God Wat ryk 
was.” Al hierdie dinge wat ons was, “maar God”! Wat die verandering reg hier gemaak het: “God Wat ryk 
is in barmhartigheid.”

O, ek's so bly daaroor, dat Hy ryk is in barmhartigheid. As Hy net ryk was in geld, as Hy net ryk was 
in materiële dinge, wat Hy is, maar tog is die grootste ding om ryk te wees in barmhartigheid. O, watter 
voortreflike woord is dit nie, hoedat ons eens dood was.

En ons het die ander aand gepraat oor hoe die saad moet sterf. En alles rondom daardie kiem van 
lewe moet nie net sterf nie, maar verrot. As dit nie verrot nie, kan dit nie lewe nie. En verrot is “volledig 
mee weggedoen; dis klaar.” En tot ons by die punt kom wat ons eie idees en ons eie denke heeltemal 
weg is en dit weggevrot het, dan kan die kiem van die lewe begin leef.

16

Nou ons kan, ek kan hier net 'n bietjie leerstelling invoeg, dat ek nie.... As jy dit nie glo nie, goed. 
Dis net in orde. Ek glo dit wel. Ek glo dat 'n mens, wanneer hy in hierdie wêreld gebore word, dat 
wanneer jy 'n babatjie is, gebore in die wêreld, dat jy nie hier kon gewees het sonder om in die 
voorkennis van God te wees nie, omdat Hy oneindig is en Hy weet alle dinge. En wanneer daardie 
babatjie gebore word in die wêreld, is daar iets in daardie baba. As hy ooit die Lewe gaan hê, dan is daar 
'n ietsie daarin, in daardie kind dan, waar hy by uitkom, vroeër of later. Daardie saadjie is in hom. Nou as 
julle sal neem.... Die Skrifte verklaar dit duidelik.

Nou as jy vanaand die Ewige Lewe het, as ons die Ewige Lewe het, dan het ons altyd, want daar is 
net een vorm van die Ewige Lewe. Ons was altyd. En waarom ons was, want ons is 'n deel van God. En 
God is die enigste ding wat Ewig is.

17

En soos wat Melgisédek tiendes van Abraham ontvang het, en dit toegewys het aan sy agter-
kleinseun, Levi, wat nog in die lendene van Abraham was; het tiendes betaal, want hy was nog in die 
lendene van Abraham toe hy Melgisédek ontmoet het. Ek wil daaroor praat by die ander plek, een 
oggend. Wie Is Hierdie Melgisédek? Nou let op daarna. Ver terug, het God geweet van hierdie seun wat 
sou kom. Hy het alle dinge geweet.

Nou ons is 'n deel van God. Jy was altyd. Jy onthou dit nie, want jy was net 'n eienskap in God. Jy 
was net in Sy denke. Jou einste naam, as dit ooit was op die Boek van die Lewe, was dit daar geplaas 
voor die grondlegging van die wêreld. Hy het geweet wat jy was.

Ek sê dit net, nie om leerstelling deurmekaar te maak nie, maar om dit uit te stryk, dat ons kan 
wegkom van hierdie vrees en skrik. Jy weet nie wie jy is nie. Julle gáán nie wees nie, maar nóu is julle die 
seuns van God. Sien, julle was altyd die seuns van God. Sien?

18

Want toe God jou in Sy denke gehad het aan die begin, moes jy wees, 'n deel van jou, jou Lewe wat 
nou in jou is, moes tevore daar by God gewees het. Wel, toe Hy, voor Hy selfs hier op aarde materieel 
geword het, voor daar enigiets was, dan God, was jy een van Sy eienskappe. Hy het geweet wat jou 
naam sou wees. Hy het geweet watter kleur hare jy sou hê. Hy het alles van jou geweet. Die enigste 
ding wat gebeur het is toe jy, synde 'n sondaar....

Baie van julle kan met my kuier oor hierdie gedagte. Toe jy 'n seuntjie was, of 'n dogtertjie, sou jy 
rondloop en daar sou sekere dinge wees wat net, waar dit die ander kinders nie sou hinder nie, dit was 
asof daar iets was in jou wat uitgeroep het. Daar was God êrens, tog was jy 'n sondaar. Onthou julle dit? 
[Gemeente sê: “Amen.”] Sekerlik. Nou wat was dit? Dit was daardie klein vorm van Lewe in jou toe.

19

En dan na 'n ruk, het jy die Evangelie gehoor. Miskien het jy kerk toe gegaan, jy het dit en dat 
opgetel, en het van denominasie na denominasie gegaan. Maar eendag, jy wat 'n deel van God was, jy 
moes n deel van die Woord wees. En toe jy die Woord gehoor het, jy weet waar jy vandaan gekom het, 
jy het geweet wat die Waarheid is. Jy was altyd, die saad was in jou altyd. Die Woord het die Woord 
gesien wat in jou was, dit was voor die grondlegging van die wêreld, het die Woord gesien en jy het dit 
aangeneem.

Soos my arendjie-storie, van hoe die arendjie onder 'n hoenderhen uitgebroei is. En die kleintjie het 
saam met die kuikens geloop, hy, die hen het gekloek, en hy het nie haar gekloek verstaan nie. En die 
kuikentjies, hulle dieët wat hulle op die plaaswerf gehad het, hy het dit nie verstaan nie, hoedat hulle dit 
gedoen het nie. Maar daar was iets in hom, skynbaar anders as wat daardie hoender was, want in die 
begin was hy 'n arend. Dis reg. Eendag het sy mamma na hom kom soek, en, toe hy daardie geskree van 
die arend hoor, was dit anders as die gekloek van die hen.

20

En dis hoe dit is met elke wedergebore gelowige. Jy kan al die teologie hoor wat jy wil, en al die 
mensgemaakte teenstrydighede; maar wanneer daardie Woord daar flits, dan is daar iets wat 'n houvas 
kry, jy kom na Dit. “Julle wat eens dood was in sonde (daardie lewe) het Hy lewend gemaak.” Daar moet 
'n Lewe daar wees om gestimuleer te word, eerstens. God, deur Sy voorkennis, het  alle  dinge  geweet.
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En ons is voortbestem om seuns en dogters van God te wees. “Jy wat eens dood was in sonde en 
oortredinge, waarin ons almal ons tye gehad het in die verlede, het Hy gestimuleer.”

Kyk na Paulus, toe Paulus 'n groot teoloog was. Maar toe hy van aangesig tot aangesig kom met 
daardie Woord, Jesus, het dit lewend geword. Hy het heel gou Lewend geword, omdat hy voorbestem is 
om dit te wees. Die.... Hy was deel van die Woord; en toe die Woord die Woord gesien het, was dit sy 
natuur. Al die gekloek van die henne, in die ortodokse kerke, het geen effek op hom gehad nie; hy het 
die Woord gesien. Dit was deel van hom. Hy was 'n arend. Hy was nie 'n hoender nie; hy was net op die 
plaaswerf saam met hulle. Maar hy was 'n arend om mee te begin.

21

Ek het 'n soortgelyke storietjie gehoor, ek hoop nie dit klink nie ontheiligend nie, van 'n eendjie 
gebore onder 'n hen, eenkeer. Hy kon nie verstaan nie. 'n Snaakse dingetjie, snaakse kêrel, en hy kon nie 
die stof en alles verstaan nie. Hulle het gespeel op die plaaswerf. Maar eendag het die ou hen die klein 
kuikens agter uit die skuur gelaat, en hy het 'n reuk van water gekry. Wel, hy het gehardloop na daardie 
water so vinnig as wat hy kon. Waarom? Hy was nog nooit voorheen op 'n dam nie. Hy was nog nooit in 
die water nie. Maar hy was 'n eend, om mee te begin. Enigste ding wat hy moes doen was om homself 
te vind.

22

Dis dieselfde ding met die gelowige. Daar is iets in hom, dat, wanneer hy God ontmoet van aangesig 
tot aangesig, dan kom hy tot homself. Daardie saad is in hom, en dis gestimuleer. Goeiste, dis reg, en hy 
vlieg weg van die dinge van die wêreld. Hulle word dood vir hom. Goeiste, ek onthou, ons het almal ons 
lewe gehad, in die verlede, in daardie dinge van die wêreld. Maar as ons eenmaal 'n houvas gekry het op 
daardie regte Ding, iets wat ons lewend gemaak het, 'n saadjie wat Lewend geword het, dan verrot al 
die dinge van die wêreld net daar. Ons het geen begeerte meer daarvoor nie.

“Hy wat uit God gebore is, doen nie sonde nie. Die aanbidder wat eenmaal gereinig is het geen 
gewete van sonde nie, geen begeerte om te sondig nie.” Die sonde-kwessie is verby. Jy word 'n deel van 
God, in Christus. Christus het gesterf om jou te verlos.

23

Nou dink net aan alles wat ons sou gewees het as dit nie vir God was nie. Maar God, in Sy ryke 
barmhartigheid, hoe het Hy ons nie verlos vanaand nie! Waar sou ons vanaand gewees het as dit nie vir 
God se ryke barmhartigheid oor ons was nie?

Eenmaal was die wêreld so sondig, dat die mens veroorsaak het dat verdorwenheid oor die aarde 
gekom het, totdat dit God selfs berou het dat Hy ooit die mens gemaak het. Die hele kop was 'n verrotte 
sweer, die hele liggaam, en God het selfs berou gehad het dat Hy ooit 'n mens gemaak het. So Hy het 
gesê: “Ek sal die mens vernietig wat ek gemaak het.” Hy sal hulle vernietig, want hy het niks behalwe 
net 'n klomp korrupsie nie.

En die hele menslike ras sou op daardie tydstip uitgewis gewees het, maar God, ryk in 
barmhartigheid, wou nie dat die onskuldige saam met die skuldige tot niet gaan nie. En Hy het gegaan en 
'n voorsiene weg gemaak vir diegene wat wou inkom, wat wou doen wat reg is. Hy, het 'n weg van 
barmhartigheid gemaak vir dié wat barmhartigheid wou hê, en Hy het 'n ark voorberei. Met ander 
woorde, Hy het 'n paar vlerke aan Sy arende gesit, sodat hulle bokant die oordeel kon vlieg, en nie saam 
met die hoenders verdrink nie. Maar Hy het 'n ontsnaproete gemaak, in die dae van Noag. Dit het 
veroorsaak dat Hy dit gedoen het, om dit te voorsien, omdat Hy ryk is in barmhartigheid.

Maar nadat Hy 'n weg vir mense voorsien het en dan weier hulle dit, nou, die rede waarom hulle dit 
weier is omdat daar niks daarbinne is om dit te ontvang nie. Daar is niks om dit te ontvang nie. My 
moeder het altyd gesê: “Jy kan nie bloed uit 'n raap kry nie, want daar is geen bloed in 'n raap nie.” So 
as daar geen vorm van Lewe daar is om Dit te ontvang nie, dan kan Dit nie ontvang word nie.

24

Dis die rede waarom die Fariseërs reg in die gesig van Jesus kon kyk, en Hom “Beëlsebub” noem, 
want daar was niks in hulle om Hom te ontvang nie. “Maar almal wat die Vader My gegee het,” het Hy 
gesê: “sal na My toe kom.” Daar is een of ander wyse waarop dit voorgestel gaan word.

Jy kan soms met mense praat in die strate, met hulle praat oor die Here, hulle lag reg in jou gesig. 
Wel, ons is veronderstel om dit te doen, in elk geval. Maar luister: “Daar is geen mens wat na my toe 
kan kom tensy My Vader hom eers trek nie.” God moet die trekwerk doen. Daar moet 'n Lewe wees. “En 
almal wat Hy My gegee het, sal na My toe kom.”

25

Hy het 'n voorsiening gemaak vir hulle wat verlos wil word. Hy het 'n voorsiening gemaak vir hulle 
wat genees wil word. En dan omdat Hy dit gedoen het, maak dit Hom ryk in barmhartigheid, soos Hy 
altyd ryk was in barmhartigheid. Dit moet wees, as jy Dit weier, is daar niks oor behalwe die Oordeel nie, 
want sonde moet geoordeel word.

Farao, toe hy ingegaan het in die see, as 'n na-aper, siende dat hy kon ingaan soos Moses gedoen 
het. Moses met sy leër, en Farao met sy leër, albei van hulle moes vergaan het in die see, soos dit gelyk 
het. Maar God, ryk in barmhartigheid, het 'n ontsnaproete gemaak vir die Hebreeuse kinders, (waarom?)
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want hulle het gevolg in die lyn van plig, hulle het gevolg volgens die Woord.

Nou dis die enigste manier om barmhartigheid te kry, is om die instruksies te volg wat God ons gegee 
het om na te volg. Dis die enigste manier wat Hy barmhartigheid kan betoon, is wanneer ons volg wat Hy 
gesê het om te doen.

Soos die klein debat nie lank gelede nie, met 'n prediker wat gesê het dat ek preek 'n apostoliese 
Doktriene in hierdie dag. Ek glo ek het daarvan gepraat 'n aand of twee gelede, of een of ander tyd, van 
hoedat hy gesê het: “Jy probeer spuit, in hierdie eeu, 'n apostoliese Doktriene.” Hy het gesê: “Die 
apostoliese eeu het opgehou, met die apostels.”

26

En ek het hom gevra: “Wel, glo jy die Woord?”

Hy het gesê: “Ja.”

Ek het gesê: “Openbaring 22:18 sê, dat: 'Wie ook al een Woord Hieruit sal wegneem, of een woord 
Daarby sal voeg, 'nie net twee woorde nie; een Woord, een Woord wegneem.”

Het gesê: “Ek glo dit.”

Ek het gesê: “Dan kan ek jou sê waar die apostoliese eeu gegee is, die apostoliese Seëninge was vir 
die Kerk gegee; nou sê jy vir my waar God dit uit die Kerk uitgeneem het, deur die Woord. Jy kan dit nie 
doen nie; dis nie daar nie.” Ek het gesê: “Nou onthou, dat Petrus, op die Pinksterdag, hy was die 
bekendmaker van die apostoliese eeu. En hy het vir hulle almal gesê: 'Bekeer julle, en word gedoop in die 
Naam van Jesus Christus vir die vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 
Want die belofte is aan julle, en aan julle kinders, en vir hulle wat verwyder is, selfs soveel as wat die 
Here ons God sal roep.'”

Nou as jy wil luister na die gekloek van een of ander denominasionele hen, en lewe daar terug in die 
dinge van die wêreld, dan wys dit dat daar iets verkeerd is. Want, Dit is die Woord. “Wie ook al wil, kan 
kom.” En as jy 'n wil het, behoort jy te kom. Maar as jy nie 'n wil het nie, dan is jy in 'n treurige 
toestand. Maar as jy 'n wil het om te kom, kom volg God se formule!

27

En Hy faal nooit om te vervul wat Hy belowe het nie. Ek was eens jonk, en nou is ek oud, ek het 
Hom nooit gesien faal in Sy Woord nie. Want, Hy kan enigiets doen, maar faal nooit nie. Hy kan nie faal 
nie. God kan nie. Dis onmoontlik vir God om te faal, en aanhou om God te wees. Hy moet, om dit te 
doen.

Nou Farao se leër het probeer na-aap, want hulle was nie geroep nie en hulle het nie daardie Lewe 
gehad nie. In die.... Die belofte was nie vir Farao gegee nie. Die belofte is nie aan hom gegee vir 'n 
beloofde land nie.

28

En 'n na-aper, wat probeer om 'n werklike gelowige wat geroep is tot dit te volg, maak net 'n 
bespotting daarvan. Dis wat die probleem is met ons godsdienstige stelsel vandag, is te veel mense wat 
probeer om die Heilige Gees na te aap, te veel mense wat probeer om die doop na te aap, te veel mense 
wat probeer om die apostoliese eeu na te aap. Dis vir gelowiges, en dit alleen. God het 'n weg gemaak, 
ryk in barmhartigheid, dat Sy kinders nie sou vergaan nie. Hy het 'n weg gemaak vir hulle.

Nou, Farao wat probeer het om te agtervolg, hy het verdrink in die einste waters wat Moses en sy 
groep gered het. Nou, Moses het nie verdrink nie, want God is ryk in barmhartigheid teenoor hulle wat Sy 
voorsiene weg volg. Amen.

Kan julle sien wat ek bedoel? Dat, vanaand, mense wat nie in Goddelike genesing glo nie, mense wat 
nie glo in die doop van die Heilige Gees nie, hoe kan hulle enigiets ontvang? God is ryk in barmhartigheid 
teenoor hulle wat Hom sal navolg; nie 'n belydenis navolg nie, maar God navolg.

God is die Woord, en Dit het vlees geword en onder ons gewoon, nou, dat Hy die ander eienskappe 
van God kan uitbring. Die liggaam, Jesus, was die liggaam van God, 'n eienskap. Moses het Hom sien 
verbygaan, die rugkant van Hom; niemand het Sy aangesig gesien nie. Maar nou het ons Hom gesien, 
ons het Hom aanskou, Hom as die Offerhande gesien. Nou, kyk, Hy was 'n eienskap van God, wat 
vertoon word, die Woord. Dis wat Hy was.

29

En wanneer enige gelowige na God kom, word hy God se eienskap van Sy Woord, hy word gebruik 
om die Woord te manifesteer wat beloof is vir daardie dag. Sien? Dis reg. God, ryk in barmhartigheid, het 
ons nooit sonder 'n getuienis gelaat nie. Hy is ryk in barmhartigheid.

Ons vind nou dat God so barmhartig was teenoor Moses daar in daardie dooie see, in die Rooi See 
daar, liewer. Dan toe Hy hier gesê het, in Eksodus 19:4, Hy het gesê: “Ek het julle weggedra op 
arendsvlerke, julle na My toe gebring. Hulle op arendsvlerke gedra, en julle na My toe gebring!” Daar was 
ander manne in die middel van daardie see daarbuite, ook, wat probeer naboots het. Maar wat? “Hy het

30
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hulle op arendsvlerke gedra.”

Nou God vergelyk altyd Sy profete met arende. En wat was dit? Moses was Sy boodskapper. En hulle 
het Moses gevolg, en dit was die arendsvlerke waarop hulle gedra is, want hy het God se boodskap 
gedra. En die mense het dit gevolg. Hulle het God gevolg soos wat hulle Moses gevolg het met Sy 
boodskap van verlossing. En die Bybel het gesê dat: “Hy, hulle het nie omgekom saam met hulle wat nie 
geglo het nie.” Want, God was ryk in barmhartigheid teenoor hulle, omdat hulle Sy gebooie gevolg het. 
God wil hê ons moet Sy gebooie volg.

Ons kan dieselfde sê oor Korag en oor Datan en hulle bende ongelowige mense, waar hulle probeer 
naboots het. Hulle het probeer om iets bytevoeg in God se program. Hulle het nie gehou van 'n 
eenmansprogram nie. Hulle het nie daarvan gehou nie. Hulle moes iets daarmee te doen gehad het. Korag 
het gesê: “Wel, daar is meer heilige manne as jy, Moses. Jy tree op asof jy die enigste strand op die ... 
of die enigste klippie op die strand is, liewer.” En gesê: “ek ... jy behoort dit nie te doen nie. En daar is 
meer manne hier.”

31

En Moses het geweet dat hy daardie kinders in die beloofde land in moet dra, want die belofte is aan 
hom gegee. En hy moet hulle na die beloofde land dra.

En, vandag, die Heilige Gees is hier om God se Woord te bevestig, en dis die arendsvlerk waarop ons 
veronderstel is om te ry; nie een of ander mensgemaakte teologie nie. Maar ons moet op die vlerke van 
die arend ry, na die beloofde Land.

32

En hier wou hulle 'n klomp hoenders daar kry, het Korag gedink, julle weet, om te kom, dit na te aap, 
die arend. En toe hulle het, het God gesê: “Sonder julleself af van hulle,” en Hy het die wêreld ingesluk. 
Hy sou die hele ding ingesluk het, die hele skepping, maar God was ryk in barmhartigheid teenoor hulle 
wat Sy Woord probeer volg het. Altyd, God ryk in barmhartigheid. Baie van hulle het oorgekom na Moses 
se kant toe, en God het die aarde oopgemaak en die ongelowige ingesluk. Hy, die ongelowige, sal altyd 
omkom.

Hulle wat nie geglo het nie, hoewel hulle uitgekom en vir 'n wyle gewandel het, maar, hulle, Jesus het 
gesê: “Hulle is, elkeen, dood.” Dood is “uitwissing.” Hulle is dood. Dink net aan hulle. Hulle het uitgekom, 
die wonderwerke van God gesien, die groot hand van God gesien, het die manna geniet; en het daar 
gekom en geluister na 'n man genaamd Bileam, wat die weg van God verdraai het, deur sy leerstellings 
teenstrydig met die Woord: “Ons is almal broers, so laat ons net almal bymekaar kom.”

33

Dis 'n ander Bileam-stelsel wat vandag opkom: “Laat ons almal bymekaar kom.” Dit sal nie werk nie. 
Laat ons met die Arend wandel, Jehova Arend. Julle is arendjies.

Daar is net drie gered uit die hele groep; Moses, Kaleb en Josua. Die res van hulle het in die woestyn 
omgekom; Jesus het so gesê, in Johannes die 6de hoofstuk. God, in barmhartigheid, wou hulle nie laat 
omkom nie, want, met die res van die ongelowiges. Hulle het almal gesterf reg daar in die wildernis, en 
hulle is dood. God het Moses en die arend-gelowiges gered, omdat hulle respek vir Sy Woord gehad het.

En vandag, vriend, die enigste manier wat ons ooit guns by God kan hê; God is ryk in 
barmhartigheid, vandag, maar ons moet respekteer wat Hy daaroor gesê het. Jy kan nie sommer net vat 
wat iemand anders gesê het nie. Jy moet neem wat God gesê het. Hy het gesê: “Laat elke mens se 
woord 'n leuen wees, en Myne waar.”

34

Vandag word vir ons gesê dat: “Al wat jy hoef te doen,” op baie plekke: “is sluit aan by 'n kerk, he 'n 
geloofsbelydenis, of so-iets; of sê 'n gebed, of plaas jou naam op 'n boek, of word besprinkel of gedoop 
op 'n sekere manier, of so-iets. Dis al wat jy hoef te doen.” Maar dis verkeerd.

Om 'n arend van God te wees, moet jy die Woord volg, dag vir dag. Jy moet aanhou, om op die 
Woord voed.

Nou vind ons hulle, na hierdie tyd, murmureer hulle weer, verswak in die geloof, nadat God 
barmhartigheid aan hulle betoon het. En ons vind hulle murmureer teen God, en, toe hulle het, het hulle 
van slangbyte gesterf. Wel, hulle het dit verdien. Hulle het beslis. Enigiemand wat fout vind met God se 
Woord en hierdie dinge doen wat hulle gedoen het, hulle het verdien om te sterf. Elkeen van hulle het 
verdien om in die woestyn te sterf.

35

Maar toe hulle so siek was dat selfs dokter Moses en niemand van hulle enigiets daaraan kon doen 
nie, en hulle by die duisende gesterf het; maar God, ryk in barmhartigheid, Hy het 'n ontsnaproete 
gemaak vir hulle wat Hom sou glo. Hy het 'n teenmiddel daarvoor gemaak, deur 'n koperslang op te rig. 
God in Sy ryk.... God het 'n ontsnaproete gemaak sodat Sy gelowige kinders genees kon word.

God stel belang in alles wat verkeerd is, alles wat jy kan verwag. Elke faset van die lewe, God stel 
belang in jou. Jy is Sy kind, en Hy is ryk in barmhartigheid. Hy wil dit vir jou doen.
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Die mense het later gesondig, deur hierdie selfde ding wat God tot versoening vir hulle gemaak het, 
deur die koperslang, wat sonde alreeds geoordeel voorgestel het, en hulle het daardie gawe verafgod. 
En dit was weer sonde. “God sal nie Sy heerlikheid met enigiemand deel nie.” Daarom, ons kan geen 
twee, drie, vier gode he nie. Daar is net een God. Hy sal nie Sy heerlikheid deel met enigiets anders nie. 
Hy is God, alleen, sien; soos wat die heidene baie gode het. Ons het die een God, en Hy sal nie Sy 
heerlikheid deel met 'n ander nie, ook sal Hy nie dat enigiets 'n afgod voor Hom wees nie. Selfs al het Hy 
'n versoening vir die mense gemaak, en dit was God se Woord, dit was reg; maar toe hulle dit begin 
verafgod het, toe het hulle in die moeilikheid beland.

36

Nou dis net dieselfde ding, dink ek, wat met ons kerkeeue gebeur het. God het vir ons die boodskap 
gestuur van Martin Luther met sy boodskap, John Wesley, die pinksterboodskap, maar wat het ons 
daarmee gedoen? Die einste ding wat hulle met daardie koperslang gedoen het, ons het dit verafgod: “Ek 
behoort hieraan, en ek behoort daaraan.” Julle sien, jy behoort aan iets sonder die opregtheid wat 
vereenselwig word met egte goddelike aanbidding van die Woord.

37

Wat het gebeur? Die Bybel, ons word vertel in die Bybel, dat: “Die profeet het daardie afgod gevat 
en dit vernietig.” Halleluja!

Wat ons vandag op die toneel nodig het is 'n profeet wat die afgod van denominasies sal vernietig, 
wat dink hulle gaan in die Hemel in deur te behoort aan een of ander leerstelling of 'n denominasie; dit 
het nodig om vernietig te word en verbrand te word, weggegooi te word. God is vol barmhartigheid. Hy is 
ryk in barmhartigheid. In die dag wanneer ons in die chaos van duisternis buite sou wees, maar God, ryk 
in barmhartigheid, het ons die regte egte Heilige Gees gestuur, met Sy Eie interpretasie Daarvan, reg hier 
in die gebou elke aand. God, ryk in Sy barmhartigheid, hoe wonderlik vind ons Hom te wees! Ja, meneer.

Nou al wat hulle gedink het hulle moes doen was om net na hierdie slang te gaan, of hierdie dingetjie 
wat God daar gemaak het, het Moses dit laat maak en aan 'n paal gehang, en hulle kon genees word 
sonder enige opregtheid. Hulle het net gestaan en daarna gekyk. En hulle het dit begin verafgod, en God 
het 'n profeet daarheen gestuur en dit vernietig.

Nou, almal wat verseg het om te kyk na daardie slang in die wildernis, hulle het omgekom. Nou God 
maak 'n weg, maar as jy weier om daarna te kyk, as jy oorkant die straat wil sit, as jy wil vashou aan 
een of ander leerstelling en weier om direk in die Woord te kyk en sien of Dit reg is of nie; almal wat 
geweier het om te kyk, hulle het omgekom. En God is 'n onveranderende God. En almal wat geweier het 
om te kyk, het omgekom. So is dit vandag, dieselfde ding.

38

Toe het die mense later gesondig, en soos hulle altyd gemaak het, en het n afgod gemaak uit dit, 
maak dit 'n ... kry, probeer genesing kry sonder opregtheid, en hulle “het aan iets behoort,” en die manier 
wat ons vandag doen. En nou sien ons dan, die verskil daarvan, was, dat God....

Dit was 'n goeie versoening en 'n goeie teken vir daardie tyd. Daardie tyd, was dit in orde. Maar dit 
was net gewees vir daardie tyd, vir daardie reis. Dis al waarvoor dit sal werk, daardie reis.

En die boodskap wat Martin Luther gebring het, van regverdigmaking, was in orde vir Luther se eeu. 
Dis so ver as wat dit gegaan het.
39

Heiligmaking was goed in Wesley se eeu. Dis so ver as wat dit gegaan het.

Toe kom ons by die pinkstereeu. En die restorasie van die gawes is 'n baie goeie ding, dit was goed 
in die eeu, maar ons gaan nou daar verby. Ons is verby dit net so seker as wat daar 'n wêreld is. Ons 
moet verby hierdie ding kom, want ons het dieselfde ding gedoen met dit as wat hulle tevore gedoen 
het, 'n afgod daaruit gemaak. “Ek behoort aan hierdie orde daarvan, ek behoort aan daardie orde 
daarvan.”

God sal iemand stuur wat die ding sal breek en dit aan stukke skeur, en Sy Woord bevestig, die volle 
Woord. Let op. Prys God! Nou ons sien dat dit waar is. God, ryk in Sy barmhartigheid!

Toe die profeet dit vernietig het, het dit hulle gelaat sonder enige teken van genesing, van 'n 
versoening, omdat hulle afgod vernietig is. Maar God, ryk in barmhartigheid, het n ander een gemaak. En 
wat het Hy gedoen, dit? Hy het water geroer in die poel by die tempel, en baie het gekom en was 
genees, deur in daardie water te stap. Jesus het afgekom na hierdie selfde poel, en het 'n man gesien 
wat vir 'n aantal jare daar gelê het, het gewag vir die roering van die water. Sien God, ryk in 
barmhartigheid! Alhoewel hulle daardie ding verafgod het, alhoewel die profeet dit moes breek, het God 
vir hulle 'n ander weg gemaak, want Hy is ryk in barmhartigheid. Hy wil hê hulle moet genees word, en 
Hy het 'n weg gemaak vir hulle genesing.

40

Nou, toe het dit voortgegaan, die wêreld het meer en meer gesondig, al die tyd. En uiteindelik het 
die wêreld so sondig geword dat God dit kon vernietig het, Hy het in Maleági 4 gesê: “tensy ek kom om 
die aarde te tref met 'n vloek.” Hy kon dit gedoen het; net die vraag.
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Maar toe het God, ryk in barmhartigheid, Hy het 'n Verlosser gestuur, Jesus Christus. Hy het Jesus 
gestuur om beide Verlosser en geneser te wees. Want Hy het gesê: “Soos Moses die koperslang opgelig 
het in die wildernis, so moet die Seun van die mens verhoog word,” vir dieselfde doel. Hy, die versoening, 
dis waarop ons aanspraak het, niks behalwe die versoening nie. Wat Jesus met Sy Bloed gekoop het, dis 
waarop ons aanspraak kan maak. En die Bybel het gesê: “Hy is ter wille van ons oortredinge gewond, Hy 
is verbrysel terwille van ons ongeregtighede, die straf vir ons vrede was op Hom; en deur Sy wonde is 
ons genees.” Dis wat ons op kan aanspraak maak, want dis wat die versoening, waarby ons staan, vir 
ons gebring het. God, ryk in barmhartigheid!

41

Dit was 'n Ewige versoening gewees, omdat Hy Self gekom het. God het Self gekom, in die vorm van 
sondige vlees, om 'n Ewige versoening te maak; en het in die vlees gely, en die versoening gemaak; en 
het teruggekeer in die vorm van die Heilige Gees, om daardie versoening te bevestig. Waar geen 
koperslang of geen roerende water dit kon doen nie, dit het alles gedui op daardie volmaakte Versoening. 
God, ryk in Sy barmhartigheid, het dit gedoen.

Nou, vandag, siende dis die dag waarin ons lewe, ons het deur hierdie kerkeeue gekom en alles 
Daarvan weg verduidelik. Ons teoloë van die dag het daardie sy Daarvan verloor. Hulle het Dit alles weg 
verduidelik, na een of ander dag, een of ander ander eeu, een of ander ander iets, ver terug, van lank 
gelede. En Goddelike genesing is net omtrent uitgespeel, het kwalik iemand gekry wat dit sal glo. Hulle 
het daarmee gespot. Nie minder as twintig jaar gelede, het hulle daarmee gespot. Die Pinksters het 
omtrent heeltemal daarvan wegbeweeg. Hulle het in die vroeë dae begin, maar hulle het daarvan weg 
beweeg.

42

Kyk hoe hulle dit gedoen het. Hulle het denominasie-wild geword, uitgehardloop om vir hulle elkeen 'n 
leerstelling te maak, ensovoorts. Behalwe, in plaas van om die Lig te aanvaar, soos Lig wat inkom; het 
hulle georganiseer en vir hulleself leerstellings gemaak, elkeen wat bygekom het, het vir homself 'n 
doktriene gemaak en in daardie doktriene gebly. En toe het hulle so baie weggevat dat die Heilige Gees 
nie in die kerk kon inkom nie. Hulle het net nog 'n ander afgod geword soos 'n koperslang, dit het 'n 
afgod geword. Elke man het gesê: “Ek behoort hieraan, en ek behoort daaraan.” Dit was 'n afgodery. In 
watter gemors was ons, teen die endtyd.

Maar God, ryk in Sy barmhartigheid, het die Heilige Gees teruggestuur op ons, en bevestig Sy Woord 
vanaand soos Hy belowe het Hy sou doen. God het belowe Hy sou hierdie dinge doen. Kyk wat Hy 
gedoen het!

Kyk wat Hy gedoen het, hoe ons nou kan sien hoe Hy beloof het dat daar elke eeu 'n sekere ding 
sou gebeur. En ons vind uit dat dit presies gebeur het soos dit, wat Hy gesê het dat Hy sou doen, want 
Hy is ryk in Sy barmhartigheid, om altyd barmhartigheid te hê om elke Woord te vervul wat Hy belowe 
het. Hy moet dit doen, en altyd, ten einde God te bly. Hy doen dit altyd, Sy Woord word altyd vervul in 
Sy seisoen. Sy saad wat Hy in die aarde gesaai het. Wat het Hy gedoen? Hy het dit hier geplaas in die 
Woord, en dis 'n saad. En elke keer wat die eeu aanbreek het, het daardie saad ryp geword, en dan het 
'n hervorming na vore getree. En Hy het dit belowe, en dit gebeur.

43

Nou ons het nie hierdie dinge verdien nie. Ons het nie hierdie seëninge van God verdien nie, want 
ons het gegaan agter die dinge van die wêreld, in die fout van Kain gegaan. Kain, bou 'n mooi altaar en 
'n mooi kerk, en blomme daarop gesit, en gedink dis presies wat dit was: “Dit was 'n klomp appels of 
pere, of granate, of wat dit ookal was,” wat sy pa en ma geëet het in die tuin van Eden, wat hulle 
uitgejaag het. En so het hy dit aan God teruggeoffer, en God het dit verwerp.

“Maar Abel het deur geloof aan God 'n beter offer geoffer as Kain.”44

En, vandag, die Bybel sê in Judas, dat: “Hulle het gegaan in die weg van Kain; in die verset van 
Korag omgekom.” Sien, “gaan in die weg van Kain,” altare gebou, kerke gebou, denominasies, maak dit 
blommerig, groot, meer lidmate as die res van hulle; neem dinge in, enigiets wat aankom en wat op-en-
af gespring het, of hande geskud het, of 'n sekere manier gedoop is, of in tale gepraat het, of oor die 
vloer gehardloop het, hulle het hul naam op die boek gesit. Dis reg. En luister na die regte Waarheid wat 
gepreek word, en ontken Dit. Hoe kan dit so wees? Let op in watter gemors ons was! Let op.

En die Bybel het gesê: “En hulle het in die weg van Bileam gegaan, en in die verset van Korag 
omgekom.” Omgekom in die verset! Wat was die verset van Korag? “Wel, jy dink jy's die enigste heilige 
man? Wel, God se... Almal van ons is heilig. Die hele kerk is goed. Elke.... Almal van ons kom bymekaar, 
dis wat ons behoort te doen.” Dis waar hulle omgekom het, dit. En ons het dit waarlik verdien. Ons het 
verdien om dit te wees.

Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons uit daardie chaos getrek en ons dit laat sien voor die ding 
dit hier tref. Ryk in Sy barmhartigheid, en stuur ons terug 'n herlewing van Goddelike genesing, en die 
wederkoms van die Krag van God. Volgens die geskiedenis, het geen herlewing ooit langer as drie jaar 
geduur  nie.  Hierdie  herlewing  het  vyftien  jaar  geduur,  dit  was  brandende  vure,  om en  om  die  wêreld.
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Hoekom, omdat ons dit verdien het? God, ryk in Sy barmhartigheid, nie omdat ons dit begeer het of 
omdat ons dit verdien het nie, liewer. Dink net aan wat dit gedoen het!

Ek dink aan een van julle susters hier in Phoenix, wat baie van julle ken, Mev. Hattie Waldrop, sy het 
kanker van die hart gehad. En sy was in die gebedsry hier toe ek en Broer Moore die eerste keer hier 
was, omtrent vyftien, agttien jaar gelede. En sy was sterwend, met kanker van die hart, en sy moes 
dood gewees het 'n lang tyd gelede. Maar God, ryk in barmhartigheid, het Sy Krag in haar gestuur. En Hy 
het haar lewe gered, en sy lewe vandag. God ryk in barmhartigheid!

45

Kongreslid Upshaw, 'n gesiene man. Ek dink hy was die president, of iets, van die Baptiste, Suidelike 
Baptiste Konvensie, eenkeer, of vise-president, of iets. Hy het alles gedoen. Hy was 'n goeie man. Hy 
het alles gedoen wat hy geweet het hoe om te doen. Hy het na elke dokter gegaan. Niemand kon iets 
vir hom doen nie. Hy was vas. Predikers het vir hom gebid. Hy het 'n gelling olie oor sy hoof laat 
uitgegiet, salwing, van verskillende predikers oral.

Een aand, Los Angeles, Kalifornië, ek het opgestap na die preekstoel, gekyk na 'n klomp rystoele 
omtrent twee-, drie keer, meer as dié wat daar sit, oral op-en-af in die paadjies, voor tot agter. En daar 
het 'n bed gelê met 'n gekleurde meisietjie daarin, klein Neger-meisie en haar ma het by haar gesit. En 
my broer het die gebedsry nader gebring.

46

En ek het gekyk, nie geweet wat aangaan nie. En ek het 'n dokter gesien, met 'n skilpaddop-bril, 
sien opereer op 'n klein negermeisie, vir 'n keelaandoening, en sy is verlam. En ek het rondgekyk, ek het 
gedink: “Waar is die kind?” Ek kon haar nie sien nie.

Na n rukkie, daar ver weg, geen hoop nie, lieflike dogtertjie omtrent sewe-of agt jaar oud, om vir die 
res van haar lewe verlam te wees. En daar was haar ma daar op haar knieë, besig om te bid. Toe het ek 
gesê: “Hierdie dokter het op jou dogtertjie geopereer,” en dit beskryf.

Sy het gesê: “Dis reg, meneer.”

Toe het sy probeer om die baba by die platvorm te kry. Hulle het vir haar gesê om dit nie te doen 
nie. Hulle het probeer om haar stil te maak. Teen die tyd dat hulle haar stil gekry het, het ek gedink: 
“Wel, ons sal 'n kans kry om vir haar te bid.” In 'n paar minute.... Miskien mense hier wat daardie aand 
daar was.

En ek het oor die gehoor uitgekyk, ek het daardie dogtertjie sien afgaan, gelyk asof dit deur 'n smal 
paadjie was, met 'n pop in haar arms, het die pop gewieg. Maak nie saak hoeveel maal die dokter gesê 
het dat sy verlam sou wees vir die res van haar lewe nie; God, ryk in barmhartigheid, het die Heilige 
Gees afgestuur, deur 'n visioen, en daardie dogtertjie het opgestaan daar, en sy en haar ma het hande 
gevat en afgestap deur daardie paadjie, en het God geprys.

Ver agter het daar 'n ou man gesit, Kongreslid Upshaw, baie van julle ken sy getuienis. Hy was 'n 
goeie man, het sy hele lewe probeer, ses-en-sestig jaar 'n invalide in 'n rystoel, in die bed gestoot; 
krukke onder sy arms, waarmee hy geloop het, om nooit weer normaal te loop nie. En daar het hy gesit, 
gekyk na dit. En ewe skielik, het ek uitgekyk en 'n visioen gesien. Hier kom hy, loop bo-oor die gehoor, sy 
hoof gebuig, kon loop so goed soos enigeen. Ek het nie geweet wie die man was nie.

47

Ek het gesê: “Daar is 'n prominente man wat daaragter sit. Hy het van 'n wa afgeval toe hy 'n 
seuntjie was, op 'n hooiraam, en sy rug seergemaak. Hulle het gate in die vloer geboor, om die vibrasie 
te keer, wanneer die mense geloop het, van die inpak op sy rug.” Ek het gesê: “Hy word 'n prominente 
man, en hy hou aan om meer prominent te word. Hy sit in 'n groot kring by die Wit Huis.”

En toe het hierdie man nadergekom en vir my vertel, gesê: “Dis Kongreslid Upshaw. Het jy al van 
hom gehoor?”

Ek het gesê: “Nog nooit van hom gehoor nie.”

En toe het hy 'n klein mikrofoon met 'n verlengkoord agtertoe gevat en hulle het gepraat, heen-en-
weer.

Toe het ek begin rondkyk, en ek het die ou Kongresman gesien kom, aanstap na my toe, in 'n 
visioen, net so perfek normaal as hy kon wees. God, ryk in barmhartigheid, het hom uit daardie rystoel 
gelig, en hy het sonder krukke geloop tot die dag toe hy gesterf het. God ryk in barmhartigheid! Toe 
dokters gefaal het, toe wetenskap gefaal het, toe alles anders gefaal het, was God ryk in barmhartigheid 
teenoor Kongreslid Upshaw.

48

Ek dink aan myself. As 'n klein ou seuntjie, ek onthou as.... Mense noem my vandag “'n vrouehater.” 
Die rede waarom dit was, is omdat ek soveel immoraliteit in vroue gesien het toe ek 'n kind was. Ek het 
hulle gehaat. En ek doen dit nie nou nie, want ek weet daar is goeies. Maar ek onthou hoe sleg dit was, 
so  immoreel.  En  ek  het  gedink:  “Goeiste,  ek  sal  nooit  rond  wees  waar  mense  is  nie.  Ek  het  geen
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geleerdheid nie, so ek sal nie kry nie.”

En 'n klein ou kindjie sit daar, nie eens 'n hemp aan nie, met my baadjie so vasgesteek, met 'n 
haakspeld, en dis regtig warm. En die onderwyseres het gesê: “William, kry jy nie warm met daardie 
baadjie aan nie?”

49

Ek het gesê: “Nee, juffrou, ek's 'n bietjie koud.” En sy het my gemaak gaan na die stoof toe om hout 
in die stoof te sit, en ek wou uitbrand. En ek het geen hemp gehad deur daardie hele seisoen nie.

En ek het gedink: “As ek ooit die geld kan kry, 'n tyd dat ek 'n bietjie kan kry, kry ek vir my 'n dertig-
dertig geweer,” Ek sou uitkom hier na die Weste toe en hier lewe en jag, vir die res van my lewe. Ek wou 
niks met mense te doen hê nie. Net wegbly, want hulle het nie van my gehou nie, en ek sou net van 
hulle af wegbly.

En dan elke keer wat ek dorp toe sou gaan, om met enigiemand te praat, sien 'n paar kêrels op die 
straat, wat ek geken het. Ek sou sê: “Hallo daar, John, Jim! Hoe gaan dit met jou?”

“O, hallo.”

Sien, hulle wou nie met my praat nie, wou niks met my te doen gehad het nie, omdat my pa en hulle 
whiskey gestook het. En ek het dit nie gedoen nie. Dit was nie iets wat ek gedoen het nie. En ek sou 
daardie tipe wees.

Maar nou het ek vir my vrou gesê, nie lank gelede nie: “My muur is gepak met die beste gewere wat 
gekoop kan word.” O, en ek dink aan daardie ou vuil klere. Vanaand het ek twee of drie goeie pakke. En 
geen vriende nie? Ek moet wegkruip, in die wildernis, om weg te bly van mense. Wat is die probleem, is 
dit oor my persoonlikheid, is dit oor my geleerdheid? Nee. God, ryk in barmhartigheid, het my in daardie 
toestand gesien en Hy het my gered.

50

Ek onthou dat ek aan my arms gelei was, as 'n blinde man. Ek kon nie sien nie. Alles voor my was 'n 
waasigheid; ek sou die res van my lewe blind gewees het. Maar God, ryk in barmhartigheid, het my sig 
herstel. Ek is vyf-en-vyftig jaar oud, en het nog goeie sig. God, ryk in barmhartigheid, is die enigste iets 
wat ek kan sê.

Eenmaal het die kerk geen voorsiene weg van genesing gehad nie. Hulle het een gehad, maar hulle 
het dit weggewys. Maar God, ryk in barmhartigheid, het hulle 'n gawe van Goddelike genesing gestuur. 
Dit is die Heil ige Gees onder ons, wat die Woord bevestig met tekens wat volg. God ryk in 
barmhartigheid!

51

Ek het twee of drie bladsye hier van hierdie notas, maar ek gaan nie by hulle probeer uitkom nie, 
want ek is bewus dat dit byna tyd is om met daardie gebedsry te begin. Maar God ryk in Sy 
barmhartigheid!

Baie van julle hier vanaand, die dokters het julle weggewys. Daar is mense wat in daardie rystoele 
sit, hulle sal waarskynlik nooit daaruit kom nie. Hulle is daar vir altyd. Sommige van hulle, verlam op 
verskillende maniere, hulle (sou nooit) kan nie uitkom nie, daar is geen manier vir hulle om uit te kom nie. 
Maar God, ryk in Sy barmhartigheid, het 'n versoening voorsien. Moet dit nie wegwys nie. Ontvang dit. 
Daar is mense daar met hartprobleme, daar is mense met kankers, wat die dokters niks aan kan doen 
nie. Julle is hopeloos, hulpeloos, in hierdie wêreld.

Maar God, ryk in Sy barmhartigheid, het die Heilige Gees afgestuur, en is nou hier om die Woord te 
bevestig, om te bewys dat Hy dieselfde is gister, vandag, en vir altyd. Omdat ons dit verdien? Omdat 
God ryk is in Sy barmhartigheid! Amen. Nou dis die Een, dis die Persoon, Dis daardie Here Jesus. Hy is nie 
dood nie, maar Hy het uit die dood opgestaan, en Hy is lewendig vir altyd.

52

Hy's dieselfde gister, vandag, en vir altyd, steeds net so ryk in Sy barmhartigheid as wat Hy was vir 
die vrou wat bloedvloeiing gehad het. En sy het beweeg deur die skare. Daar was geen hoop vir haar 
nie, die dokters het alles gedoen wat hulle kon doen. Sy het bloedvloeïng gehad. Sy was sterwend. En 
sy het die Meester se kleed aangeraak. God, ryk in barmhartigheid, het omgedraai en haar van haar 
toestand vertel. En sy was van hierdie bloedvloeïng genees.

'n Klein, vuil prostituut het eendag na 'n put toe gegaan, om 'n bietjie water te kry. Geen hoop nie. 
Sy is uitgeskop onder die jongvroue, van onder die mense, haar lewe was sleg. En sy het gedink: “Wat is 
die nut daarvan om te probeer? Ek is verstoot, daar is niks meer vir my nie.” Maar sy het gekyk, staan 
eenkant, of gesit langs die put, en daar was 'n Man wat daar gesit het Wie haar alle dinge vertel het 
wat sy ooit gedoen het, God ryk in Sy barmhartigheid.

Daardie selfde God is, vanaand, net so ryk in Sy barmhartigheid, en net dieselfde as wat Hy was in 
daardie dae. God ryk. [Leë kol op band]
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Ek dink ons het tweehonderd gebedskaarte hier, of wat ons uitgeroep het is tweehonderd. Ons gaan 
hulle roep en die mense n ry laat maak. Ons gaan bid vir hulle.
53

Maar voor ons dit doen, omdat daar 'n paar nuwelinge hier is, om weg te kom van alle bygelowe. 
Hierdie is nie 'n bygeloof nie. Dit is die manifestasie van 'n belofte van God. Dit hang af waarna jy kyk. 
Geen sterkte in enige mens nie. Daar is geen krag in mens nie. Maar ons as gelowiges het outoriteit; nie 
krag nie, maar outoriteit.

Iemand het my gevra, nie lank gelede nie, gesê: “Broer Branham, glo jy jy het die krag om dit te 
doen?”

Ek het gesê: “Ek het nie krag nie, glad nie, maar ek het outoriteit.” Elke gelowige het dit. As jy dit 
weier, sal jy bly waar jy is. Maar as jy dit sal aanvaar, sal dit die uiterste oorvloedige doen, omdat God 
ryk is in Sy barmhartigheid.

Neem 'n klein polisieman wat hier op die straat staan, sy klere hang halfpad van hom af, hy is so 
maer. Sy hoed laat sy ore afhang. En hy loop uit daar waar motors in die straat afkom, teen vyftig myl 
per uur, driehonderd perdekrag enjin daarin. Hy het nie die krag om 'n fiets te stop nie. Dis reg. Maar laat 
hy net daardie fluitjie blaas en daardie hand opsteek, en kyk hoe skree die remme. Hy het nie krag nie, 
maar hy het outoriteit. Die hele stad staan agter hom.

54

En wanneer 'n man of 'n vrou, ek gee nie om in watter toestand jy is nie, jy het die outoriteit van 
God, deur 'n belofte, want Hy is ryk en het beloof om die uitermatige oorvloedige te doen. “As jy vir 
hierdie berg sê: 'word verskuif,'en nie twyfel in jou hart nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, kan 
jy kry wat jy gesê het.” Jy het geen krag nie, maar jy het outoriteit.

Onthou, toe Hy destyds vir my vertel het, gesê: “Jy sal in staat wees om die geheime van die harte 
te openbaar.” Want Hy.... Julle onthou dit, baie van julle Phoenix-mense? Hy het dit belowe. Wat Hy 
belowe, doen Hy.

Nou daar is sommige van julle hier wat nie gebedskaarte het nie, en sonder twyfel. Hoeveel is siek 
en het nie gebedskaarte nie, steek julle hande op? Sekerlik. Goed. As jy wil weet, nie outoriteit ... nie 
krag nie, maar die outoriteit van die Woord: “Die dinge wat Ek doen, sal julle ook.”

55

Jesus het belowe, in Lukas 17:30, dat net voor Sy Koms, sal dit wees soos in die tyd van Moses ... 
of Noag: “Toe hulle geëet en gedrink het, en in die huwelik bevestig is; en het nie geweet nie tot die dag 
dat Noag die ark binnegegaan het.” Hy het gesê daar sou daardie tyd wees. Toe het Hy ook gesê: “Soos 
dit was in die dae van Lot,” en het gesê: “dit sal plaasvind in daardie dag wanneer die Seun van die 
mens geopenbaar sal word, wanneer die Seun van die mens geopenbaar is in die laaste dae.”

Nou kyk wat Hy, hoe die Seun van die mens Homself geopenbaar het in die persoon van hierdie 
Engel, wat die Seun van die mens was. Absoluut. Abraham het Hom genoem: “Elohim.” Hy was die Seun 
van die mens, het Homself geopenbaar net voor die Heidense wêreld verbrand word. Hoe het Hy dit 
gedoen? Aan die gelowige. Aan die skyngelowige, Hy het twee predikers daarheen gestuur om vir hulle te 
preek. Maar vir die ware gelowige, het Hy gestaan met Sy rug na die tent, en Hy het gesê: “Abraham.” 
Hy was Abram die dag ... 'n paar dae tevore. Maar nou is hy Abraham. “Waar is jou vrou, Sarah?”

56

Gesê: “Sy is in die tent, agter U.”

Het gesê: “Ek gaan My belofte aan jou hou. Ek gaan jou besoek.”

O, Abraham was honderd jaar oud, en Sarah was negentig; maar God, ryk in barmhartigheid, het Sy 
belofte gehou. Dit het die baba gebring, want God is genadig, en Hy is vol van barmhartigheid. Hy is ryk 
in barmhartigheid. Hy hou Sy belofte.

Let op, met Sy rug gedraai na die tent, het Sarah gelag en gesê: “Hoe kan hierdie dinge wees? Ek is 
oud. Hoe kan ek plesier met my man hê, soos 'n jong getroude vrou? Wel, hy is 'n honderd jaar oud. Ons 
familie-verhouding het opgehou, baie, baie jare gelede. Hoe kon dit wees?” En sy het daaroor gelag.

57

En die Engel met ... die Seun van die mens met Sy rug gedraai na die tent, het gesê: “Waarom het 
Sarah gelag, gesê: 'Hoe kan hierdie dinge wees?'”

Wat was dit? Jesus het gesê, in Lukas 17:30, dat: “In die dae soos dit was in die dae van Lot,” 
selfde situasie, voor die Heidense wêreld verbrand word, Hy het gesê: “die Seun van die mens sal 
Homself openbaar in daardie dag.” Hy het die belofte gemaak, wat ons Maleági 4 belowe het dit sou sê. 
'n Boodskap sou voortkom wat die mense sal herstel na die oorspronklike pinkster Boodskap, en met 
dieselfde seëninge wat hulle gehad het op die dag van.... Wat is dit? Dis 'n twee-vlerk arend, beide 
Nuwe en Ou Testament, klap sy beloftes saam, van God, om te vervul wat die beloftes van die Bybel 
gesê het dit sou doen. Amen.
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God, ryk in barmhartigheid, sou nie Sy mense laat uitgaan in hierdie denominasionele: “ryk in goedere 
en dinge van die wêreld,” Laodicése Kerkeeu nie, maar Hy sou 'n ontsnaproete maak. Glo dit, mense. God 
seën julle. Amen. God ryk in barmhartigheid! Die barmhartighede van God, dis die enigste ding wat ek 
begeer. Nie Sy geregtigheid nie, nie Sy wet nie; maar Sy barmhartigheid is waarna ek roep. God wees my 
genadig. Ons het almal daardie gevoel.

58

Ek het gekyk. Daar is 'n vroutjie wat hier sit op die einde van die sitplek. Het jy 'n gebedskaart daar, 
dame? Jy het nie. Laat ek jou wys God is ryk in barmhartigheid. Jy is regtig senuwee-agtig die afgelope 
tyd, was jy nie? Regtig erg, en jou oë het erger geword. Is dit nie reg nie? Dis reg. Nou hulle gaan 
verander. God, ryk in Sy barmhartigheid, deur jou te vra of jy dit sal glo. Nou jy het geen gebedskaart 
nie, jy het niks nie; maar jy het dit nie nodig nie. Sien, dis genade wat aan jou bewys word.

Daar sit 'n klein mannetjie reg net hier voor, met 'n soort van 'n ... sit net hier. Hy ly aan 'n gewas op 
sy liggaam. Dis net onlangs daarop gekom, onlangs. Is dit nie reg nie, meneer? Dis reg. Jy weet nie wat 
dit is nie. Jy is bang daarvoor. Dis reg. Dit is veroorsaak deur 'n kneusing, is dit nie? Het jy 'n 
gebedskaart? Jy het geen gebedskaart nie. Jy het nie een nodig nie. God ryk in Sy barmhartigheid!

59

O, broer, suster, glo God! Moenie aan Hom twyfel nie. Glo Hom! Dis reg.

Hier sit 'n man, grys pak, bril op. Kyk hiernatoe, meneer. Glo jy? God is ryk in Sy barmhartigheid. Jy 
sit daar met 'n breuk. Glo jy dat God daardie breuk kan genees en jou gesond maak? Sit net hier aan die 
einde van die sitplek, kyk na my. As jy glo dat God daardie breuk kan genees, sal God dit aan jou doen 
as jy dit sal aanvaar. Glo jy dit? Sal jy dit aanvaar? Goed. Jy kan dit hê as jy dit net sal glo, genade. Ja, 
meneer.

Hier is 'n dame wat hier sit, sy ly aan swak sirkulasie in haar liggaam. Maar as sy sal glo, sal God 
haar genees, as sy dit glo. Ek glo sy gaan dit mis, so seker as enigiets. Wees genadig, is my gebed. Ek 
kon vaagweg sien die vrou se.... Mev. Riley, glo jy dat God daardie swak sirkulasie kan genees? As jy sal, 
aanvaar dit! Amen. Glo net. God is goed, is Hy nie, Stella? Ja. Dis reg. Ek het nog nooit die vrou in my 
lewe gesien nie. Maar, God, in Sy genade!

60

Hier sit 'n ander vrou, sit reg agter daar agter, reg agter, kyk reguit na my. Sy, ook, sy het ook swak 
sirkulasie. Sy het juis daaraan gedink. Ek het nog nooit die vrou in my lewe gesien nie. Siende dat hierdie 
ander vrou dieselfde ding gehad het, kyk na my. Glo jy dat ek is God se profeet, of Sy dienskneg? Jy het 
ook hartprobleme. As dit reg is, steek jou hand op. Jy het dit nie nou nie. God, ryk in Sy barmhartigheid, 
vertoon dat Hy lewendig is vanaand hier in die gebou. God ryk in Sy genade! Amen.

Kan daar wees, hoeveel sondaars en teruggevalenes sal op julle voete staan, en sê: “God, ryk in Sy 
barmhartigheid, wees genadig teenoor my”? Staan op julle voete. Ek sal vir julle bid, as julle glo dat Hy 
wil ... julle wil nou barmhartigheid hê. God seën jou. God seën jou. God seën jou, jou. Teruggevalene, 
kom op jou voete. God ryk in Sy barmhartigheid! Is jy....

61

Julle het sekerlik nie so gevoeloos geraak, in hierdie toestand, dat julle nie kan sien dat dit die einste 
belofte van die uur is nie. Julle het sekerlik nie so betrokke geraak in denominasie, en ander dinge, dat jy 
nie kan sien dat dit die belofte van die uur is nie, God ryk in barmhartigheid.

Wie julle ook al was, wat opgestaan het, ek gaan binne 'n minuut bid. Ek wil hê julle moet jul weg 
vind na 'n goeie volle Evangelie kerk en gedoop word in Christelike doop, God gee julle die Heilige Gees.

Is daar nog een wat op jou voete sal staan, en sê: “Ek, ek wil onthou word. God, in U 
barmhartigheid, onthou my. Ek het nie gelewe soos ek moes nie. Miskien....”? God seën jou, dame. En 
God seën jou. God seën jou. God seën jou. God seën jou. Dis reg. “God, ryk in Sy barmhartigheid, wees 
my genadig.” God seën jou, suster. Is daar....

62

Hoeveel is nog hierbinne, sê: “Ek sal staan. Ek wil hê God moet weet dat ek barmhartigheid wil hê. 
Ek het nie reg gelewe nie. Ek het dié manier en daardie manier gelewe. Ek was op-en-af, maar ek wil Sy 
barmhartigheid he.” God seën jou, broer. Iemand anders, sê: “God ryk in Sy barmhartigheid!” God seën 
jou, suster. God seën jou, suster. Dis reg. God ryk in Sy barmhartigheid! God seën jou, ook. God seën jou 
daaragter. God sien julle. Staan net op jou voete.

Sê: “Het dit enige nut, Broer Branham?” Sekerlik. Staan op en kyk hoeveel anders is dit.

As jy regtig opreg is in jou hart, God is ryk in barmhartigheid. “Hy is nie gewillig dat enige moet 
vergaan nie, maar dat almal tot bekering mag kom.” God ryk in Sy barmhartigheid! O God, wees ons 
genadig.

Nou hoeveel nou hierbinne, wat daardie gebedskaarte het? Wat was hulle? A's en B's, was dit nie? 
A's en B's. Al die mense wat gebedskaart A's het, staan oor aan hierdie kant, en gebedskaart B sal 
opstaan agter hulle.
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Ek wonder of daar 'n paar predikers hier is wat graag wil oorweeg om my te help. As hulle is, graag 
wil naderkom, sal ek bly wees om jou bystand hier te he, want ons sal bly wees om te bid, en bid—bid 
met jou.

Dit, die Bybel het gesê: “Hierdie tekens sal hulle volg wat glo.” Ja, meneer. “In My Naam sal hulle 
duiwels uitdryf, hulle sal met nuwe tale praat.” Het ons dit gedoen? Deur die genade van God; nie ons 
nie, maar God ryk in barmhartigheid om Sy Woord hou. God!

Nou, die rystoele, as julle hulle reg hier voor sit; ons sal net hier vir hulle bid, ons sal hulle nie deur 
dit alles laat gaan nie, daardie hele paadjie daar. Laat, goed, laat hulle reg hiernatoe kom. Ons sal 
sekerlik daarvoor bid, elkeen van ons. God ryk in Sy barmhartigheid!

Sou julle nou na die regterkant toe staan, vir 'n paar minute? Het Broer Brown saam met julle gekom? 
['n Broer sê: “Kom môre.”] Kom môre. Ek—ek—ek het gehoop hy sal hier wees. Waar, waar is Broer  
Outlaw, waar is Broer Fuller? Party van daardie mense wat hier by my was toe ek die eerste keer hier 
was, laat ons terugkom. Onthou julle hierdie outydse gebedsrye, toe ons altyd daar gestaan het totdat 
julle my moes vashou aan die een kant, en iemand aan die anderkant, ek het so swak geword?
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Hoeveel was in daardie byeenkomste destyds in die begin? Kyk hierna. Onthou julle destyds, het ek 
vir julle gesê dat die Here Jesus vir my gesê het dat, as ek opreg sou wees, dat hierdie dinge sou 
plaasvind. Is dit reg? Ons het nooit so-iets soos dit in daardie dag gehad nie. Maar dit het gebeur, omdat 
God ryk is in Sy barmhartigheid, en getrou is teenoor Sy belofte. Amen! Probeer dit los, en ek kan nie. 
Amen! Prys God! Halleluja! “O, ek's so bly ek's een van hulle!” Amen. O, goeiste!

Daar is mense bykans oral oor,
Wie se harte aan die brand is
Met die Vuur wat op die Pinksterdag geval het,
Wat hulle gereinig en skoongemaak het;
O, dit brand nou in my hart,
O, ere sy Sy Naam!
Ek's so bly dat ek kan sê ek's een van hulle.

O, my, 'n ellendige, misrabele, arme blinde ellendeling, soos ek was; en nou deur Sy genade, Sy ryk 
barmhartigheid, kan ek die Koninkryk van God in sig sien. Amen. Hoe lieflik is Sy Verordeninge!
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Staan net nader, my broer, op jou kruk. As jy nie kan opstaan nie, goed, staan net hier, ons sal reg 
afkom en vir jou bid.

En nou laat die A's en B's, van gebedskaarte, gaan oplyn daar aan die anderkant, en ons gaan bid vir 
hulle.

Predikerbroers, julle is sekerlik, as julle glo in die oplegging van hande op die siekes, kom julle net hier 
en staan saam met my op hierdie platvorm. Ons gaan vir die siekes bid.

Nou aan julle mense wat in daardie ry staan, as julle kan glo die Teenwoordigheid van God is hier, dat 
die Heilige Gees nou in ons midde is, doen presies net wat Hy gesê het Hy sou doen. As ek die krag 
gehad het om jou te genees, sou ek dit sekerlik doen. As ek enige manier gehad het om julle te genees, 
sou ek dit beslis doen. Ek het dit nie. Ek.... God het 'n klein gawe gegee.
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Ek is nie veel van 'n prediker nie. Ek het nie genoeg geleerdheid om as 'n prediker gekwalifiseerd te 
wees nie, wat 'n prediker genoem word in hierdie dae, wanneer die—wanneer die ondervindings 'n 
teologiese ondervinding moet wees, en dit moet 'n sekere doktorsgraad hê, ensovoorts. Ek kan nie 
daarvoor kwalifiseer nie. Maar God, wat my hart sien, en weet dat ek iets vir Hom wil doen, ek wil dit 
waardeer.

'n Man het vir my gesê nou die dag, het gesê: “Ek dink jy's net 'n goeie man, Mnr. Branham, maar ek 
glo jy's opreg verkeerd. Jy's geheel buite die wil. Weet jy jy sal uiteindelik veroordeel word?”
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En ek het gesê: “Kyk, Ek wil jou iets vertel. Ek gaan sê dat jy—dat jy reg sou wees, net om dit vir 
die argumentsonthalwe te sê. As ek verkeerd is, wat ek—ek glo ek is nie; maar as ek verkeerd was, en 
ek het nou geweet dat ek gaan lewe om honderd jaar oud te word, en Hy gaan my veroordeel aan die 
einde van die pad, en vir my sê: 'Jy verdien nie om in te kom in My Hemel in nie, William Branham. Gaan 
uit in die buitenste duisternis. ' Weet jy wat? Ek sou Hom dien elke dag van my lewe totdat ek gaan, in 
elk geval. Want ek het soveel van Sy onverdiende seëninge ontvang, dat Hy meer is as lewe vir my. Hy 
is alles wat ek....”

Alles wat ek is, alles wat ek ooit kan hoop om te wees, het ek bekom deur Sy genade en 
barmhartigheid. Ek was ellendig, misrabel, arm, blind; maar deur genade het Hy my genees, en ek is sterk 
en gesond, deur die genade van God. Ek het goeie sig. Ek kan eet, drink, kry wat ek ook al behoefte aan 
het. Hy het nooit belowe om my begeertes te voorsien nie; my behoeftes.
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En as ek op daardie dag uitgewerp word, en ek het geweet.... Ek kan nie sien waar ek sou wees nie. 
Maar as ek geweet het dat ek verkeerd is, en God het gekies dat ek verkeerd moet wees, sou ek 
verkeerd wou bly, en vir dit wil ek Sy wil doen. Dis, ek het Hom lief dat ek wil hê Sy wil moet geskied. 
Nou, dis 'n groot stelling, maar ek hoop julle kry dit op die manier, die gees waarin ek dit gesê het. Kyk, 
ek wil Sy wil doen. Ek vra Hom soms vir iets, Hy skud sy kop “nee,”ek is net so verheug daaroor as ek 
kan wees as Hy “ja” gesê het. Want, ons behoort altyd te vra: “U wil geskied.” Sy nee's is net soos ... 
as dit Sy wil is, dis net.... Dis 'n heelwat beter as Sy ja's, as dit Sy wil is om dit te doen. Dis wanneer jy 
Hom regtig lief het. Amen.

Ek raak aan die praat oor Hom, ek kan net nie stop nie. O, Hy is so werklik, so werklik vir my! 
Vriende, Hy's—Hy's alles wat ek is, alles wat ek ooit sou kon wees, alles wat ek ooit verwag om te wees, 
is gegrond in Christus Jesus, Sy Woord.
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Ek is dankbaar vanaand vir die getuienis van die Heilige Gees, vir die Boodskap. Ek weet dit mag, 
sommige mag Daarvan verskil, maar soos ek julle gesê het, ek is pligsgebonde aan 'n Boodskap. 'n Teken 
het uitgegaan, en God stuur nie 'n teken net om te wys dat Hy God is nie. 'n Boodskap, 'n Stem volg 
altyd die teken. Enigeen weet dit.

Jesus het gekom met tekens en wonders. Hy was 'n besondere Man toe Hy tekens en wonders 
gedoen het, maar toe Hy sit en begin om die Boodskap te bring: “Ek en My Vader is Een,” o, goeiste, dit 
was vir hulle verkeerd. Sien? Maar die Stem moes die teken volg.

Moses was twee tekens gegee, en elke teken het 'n stem gehad. Dis reg. Ek het daaroor gepraat 
hier 'n tyd gelede, êrens, oor: Die Stem Van Die Teken. Dit moes 'n—'n Stem van die teken. Dis 'n 
verandering. Dis altyd so. As dit nie is nie, dan het dit nie van God gekom nie.
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As 'n man na vore kom met 'n rare eienaardige bediening, wat gevind word in die Bybel om die 
Waarheid te wees, en daardie man bly net in daardie selfde ou denominasionele leerstellings, vergeet dit. 
Niks daaraan nie! God doen nie 'n ding soos dit nie. Daardie ding, dis vrot manna wat rysmiere daarin 
het, of wikkelsterte, of wat jy dit ook al wil noem, van veertig, vyftig jaar gelede, probeer steeds om 
daardie ou manna te eet wat destyds jare gelede geval het. En die kinders van Israel, op hulle reis, het 
nuwe manna elke nag geval. Dis reg, jy kon dit nie oorhou nie.

Ons leef nie in 'n ander vergange eeu nie. Ons eet nuwe Manna, vars Manna uit die Hemel, op ons 
reis soos ons voortgaan.

Laat ons nou ons hoofde buig.

Here God, U is so werklik, U Teenwoordigheid. Ek dink aan genade, Here. Ons—ons het U net soveel 
dinge sien doen! Ons het U in tale hoor praat, U dit sien interpreteer, deur U mense. O God, om te sien 
dat U die siekes genees, die oë van die blindes oopmaak, die verlamdes laat loop, die dowes laat hoor, 
die stommes laat praat, wat 'n groot en magtige God is U!
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En om dan te sien dat U dit belowe het in die laaste dae. Hoewel ons baie vleeslike nabootsings het, 
tog verklaar dit net dat daar 'n werklike God is, iewers, wat regtig trou is. En ek bid, Hemelse Vader, 
vanaand, dat ons so God-bewus sal raak dat ons sien dat U hier is.

En hierdie mense in die ry, wanneer hulle deur hierdie ry gaan, Here ... want ons doen dit omdat, ons 
'n belofte aan hulle gemaak het. En U het gesê: “Hierdie tekens sal hulle volg wat glo.”

Hier staan prediker-broers hier, manne wat U gekies het, voor die grondlegging van die wêreld, om te 
wees wat hulle vanaand is. U het geweet, voor daar 'n wêreld was, dat ons vanaand hier sou staan, 
omdat U oneindig is.

So ons bid, Hemelse Vader, vanaand, dat soos hierdie siek mense, kreupel, blind, verlam, 
kankerlydend, wat dit ook al mag wees, wat in hierdie ry verbykom, mag hulle besef dat die einste God 
wat die geheim van die hart ken hulle sal genees, as hulle dit maar net wil aanvaar, net kyk en verstaan.
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Die man wat na die koperslang gekyk het net as 'n priester ... stuk koper, hy sou nooit genees word 
nie, omdat hy nie begrip gehad het van wat dit was nie.

En vandag, Here, dieselfde. As hulle na 'n gawe kyk, om daaraan te dink mag hulle dalk help, hulle 
het nie begrip nie. Dis op die bevestiging van die Teenwoordigheid van God, wat hier is om te genees. 
Skenk dit, Vader. Mag dit geskied, in Jesus se Naam. Amen.

Ek wil hê die klein pianis, as sy sal, man of vrou, wie dit ook al mag wees, om soontoe te gaan en 
hierdie lied speel: “Die groot Geneesheer is naby, die simpatieke Jesus,” as sy sal, waar ookal die pianis 
is. Nou dis....
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Ek  onthou  een  van  my  eerste  genesingsdienste,  Fort  Wayne,  Indiana.  'n  Klein  Amish  meisie  wat
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gesit, het die klavier gespeel: “Die groot Geneesheer is naby, die simpatieke Jesus.” 'n Babatjie wat 
gebring is vir my op die platvorm, dit was kreupel. En terwyl ek gebid het vir daardie baba, het dit 
opgespring uit my arms en het afhardloop oor die platvorm. Die mamma het flou geword. Die ouma het 
haar sakdoek opgegooi, begin huil.

En hierdie Amish-meisie nou, weet niks enigsinds van die Pinksters nie, want sy het aan die Amish 
kerk behoort; maar sy het gespeel. Haar lang hare het afgehang; sy het in die Gees opgestaan en in 
vreemde tale begin sing, en die ... en met die harmonie van daardie lied. En daardie klaviernote het op-
en-af beweeg, gespeel: “Die groot Geneesheer is naby, die simpatieke Jesus.” Amen! Hy is dieselfde 
gister, vandag, en vir altyd.

Nou laat ons nou bid soos.... Nou laat ons almal bid. Julle mense wat deur die ry kom, wanneer ons 
hande op jou lê, onthou, Jesus het gesê: “As jy dit sal glo, sal jy gesond wees.” Glo jy dit? Nou laat ons 
almal nou sing.
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Die groot Geneesheer is naby,
Die simpatieke Jesus,
Hy spreek.... (Laat ons nou net ons oë sluit terwyl ons sing) ... harte verbly,
O, hoor die stem van Jesus.
Soetste noot in engel lied:
Soetste naam op mens se tong,
Soetste.... (Vader God, beweeg nou op die mense) ... gesing,
O Jesus, dierb're Jesus.

“Die groot....” Nou soos julle nou deurloop, Hy is hier. Neem my woord, of glo jy dit self, Hy is hier. 
Almal nou daar in gebed vir die mense.

[Broer Branham en predikers bid vir die siekes terwyl Broer Borders die gemeente in sang lei. Leë kol 
op band.]
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O Here, ek glo; O Here, ek glo;
Alle dinge is moontlik, O Here, ek glo.

Almal wat glo, steek jou hand so, sê: “Ek glo.” [Gemeente sê: “Ek glo.”]

Hier sit 'n man hier. Die rede waarom ek lank gepraat het, hy is sterwend met kanker. Hy is op hierdie 
kruk. Daar is geen manier in die wêreld vir die man om te lewe nie, buiten God. Hy het kanker regdeur die 
ingewande, en hy gaan sterf as dit nie vir die genade van God is nie. En ek wens ek kon net.... [Leë kol 
op band] ... woord van bemoediging vir hierdie man.

Jy, jy weet die dokters kan nou niks vir jou doen nie. Jy's verby dit, sien. En jy's.... Jy het net een 
kans, en dit is in Christus, sien. En, broer, jy.... Ek sal ook eendag doodgaan. Jy sal moet gaan, as Jesus 
talm. Ek moet jou daar ontmoet, daar by die Oordeelsbank staan. En hierdie aand....

Julle weet, soos in televisie, televisie tel op elke keer wat ons selfs ons vinger beweeg, enigiets, dit 
is op rekord. Elke woord wat ons sê, is op rekord. Nou, sien, televisie het dit bewys. Nou, televisie 
vervaardig nie 'n beeld nie, dit kanaliseer slegs daardie golf in die televisie. Sien, dit maak dit nie. Daar 
was televisie toe Adam op die aarde gewandel het, daar was televisie toe—toe Moses gegaan het deur 
die Rooisee, daar was televisie toe Elía op Berg Karmel was, sien, maar hulle het dit nou pas ontdek. 
Sien? En nou oral waar ek....
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Elke beweging wat ons maak, en elke geluid, dit speel 'n rekord wat ons by die Oordeel sal ontmoet. 
Elke beweging wat ons maak gaan ons daar ontmoet. Ek moet verantwoording doen vir die woorde wat 
ek vir julle sê, as 'n prediker. Ek moet dit doen, want God sal my daarvoor verantwoordelik hou.

Nou as ek kon, sou ek jou gesond maak; want jy het net 'n kort tydjie, as dit nie vir God is nie. Nou, 
ek het afgekom en oor jou gebid, al wat ek geweet het hoe om te doen. Broer, enigiets in die wêreld, 
wat ek kon doen vir 'n man wat daar sit in daardie toestand, sou ek doen.
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En laat ek jou vra, sien. Jy—jy—jy is alreeds genees, want Jesus het gesê jy was. Sien: “Deur Sy 
wonde het daar vir ons genesing gekom.” Nou as jy kon, uit die diepte van jou hart, dit aanvaar, sal jy 
nie nou sterf nie, maar jy sal lewe.

Nou, sien, nou weet ons dat televisie deur hierdie kamer kom. Ons weet dit. Ons sien dit nie. Ons 
kan dit nie sien nie, ons oë is nie gemaak, ons sintuie kan dit nie optel nie. Dit vereis 'n vervaardigde 
buis, of wat dit ookal is, kristal, om dit op te vang.

So is God teenwoordig. Ons sien Hom nie, maar ons weet Hy is hier. Jesus Christus is dieselfde. Kyk, 
Hy het Homself nou net verklaar, hoe Hy Homself maak. Nou, wat genesing betref, as Hy nou net hier 
gestaan het, kon Hy nie meer gedoen het vir jou nie, sien, nie 'n ander ding nie. As die Seun van God 
net hier gestaan het, wat Hy is, Hy is hier, maar Hy kon nie meer vir jou doen nie, want Hy het Homself
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alreeds hier geïdentifiseer. Sien? En Hy is hier reg nou, net dieselfde, om jou te genees en jou gesond te 
maak.

En daardie dametjie daar het my vertel, gesê: “Jy het die seën gevra, en geprofeteer of iets,” oor 
haar, dat sy 'n baba sou hê, wat in daardie rystoel sit. En sy het, sy het haar baba gehad.
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En nou die dametjie wat hier sit. Nou sy het 'n skildklieroperasie gehad, en dit het haar verlam. Wel, 
ons sien soveel van die dinge gebeur. Nou, sustertjie, ek weet jy is 'n ware Christen. Waarom God jou 
daar laat sit het, weet ek nie. Ek glo miskien is dit omdat jy ge-.... Geloof, jy—jy probeer om geloof te 
hê, om daaruit te kom, sien; maar kyk nou, laat ons nie net probeer om dit te hê nie, laat ons dit nou 
hê, sien, ons net—ons gaan net daar wees. Dis al wat daaraan is, dit gaan sommer nou begin, en ons 
gaan gesond word. En julle mense daarbuite in daardie stoele, wat, of—of wat jy ookal is, onthou net 
dat Christus teenwoordig is.

Nou sê julle: “Is daar iemand, sien jy my beeld deurkom?” O, ja.79

Selfs die Woorde van Jesus Christus, wat Hy gespreek het toe Hy hier op aarde was, trek regdeur 
hierdie kamer. Dit sterf nooit nie. Hoeveel weet dis wetenskaplik die waarheid? [Gemeente sê: “Amen.”] 
Wel, wat is dit? Dan tel die Gees daardie Woord wat geskryf is op, en manifesteer Dit. O, glorie!

Hy is hier. Hy is nou reg hier, die Here. Ons net.... Ons het soveel gesien, Hy't soveel gedoen, dat 
ons net soort van, julle weet, net soort van struikel daaroor. As ons sou besef, nie net een of ander 
mitiese iets nie, een of ander teologiese term nie; maar die bewys wat Hy belowe het dat Hy Homself in 
hierdie dag sou wys, hier verklaar Hy dit hier reg voor ons nou. Wat 'n wonderlike ding! Is dit nie 
wonderlik nie? [Gemeente sê: “Amen.”]

Glo julle nou. Sal jy dit glo? Glo dat jy nie gaan sterf nie. Jy gaan lewe, en jy gaan God eer. Jy gaan 
God eer. Is jy al ooit gedoop? Jy is 'n Christen, is jy? En jy's 'n Christen. Wel, jy wil lewe tot die eer van 
God. Gaan lewe dan, my broer. In die Naam van Jesus Christus, lewe!
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En, suster, jy wil loop tot eer van God, en jou baba versorg; loop dan, suster, in die Naam van Jesus 
Christus!

Julle, elkeen van julle, doen dieselfde, in die Naam van Jesus Christus! Moenie hierdie Westward Ho 
Motel hier vanaand vergeet nie, die Teenwoordigheid van God hier geïdentifiseer. Hy onderskei nie mense 
nie. Hy wil net hê jy moet glo. Glo julle Hom nou? [Gemeente sê: “Amen.”] Amen. God seën julle.

Laat ons nou ons hoofde buig. Ek weet nie wie hulle gekies het, om—om te verdaag nie. Broer 
Mushegian hier, kom reguit hiernatoe, broer. Hy gaan verdaag in gebed. God seën julle.


