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Laat ons ons hoofde buig.1

Dierbare God, ons is baie dankbaar vir die groot uitstorting van U Teenwoordigheid alreeds in ons 
midde. En ons verwag dit, uitermatig, oorvloedig, vanmiddag. Ons dank U vir hierdie wonderlike lied van 
hierdie goeie Christenvrou wat pas hierdie gesang gesing het; en U Gees wat afgekom het, en die 
interpretasie daarvan. Here, laat dit so wees, bid ons. En, God, ek bid dat U een en elkeen van ons sal 
seën, en mag ons harte gevul word met vreugde wanneer ons dit sien plaasvind.

Dierbare God, ons bid, vanmiddag, as daar sommige hier is wat onvoorbereid is om U te ontmoet, 
mag hierdie die uur wees dat hulle die finale besluit sal maak en in U sal inkom, deur die nuwe Geboorte. 
Skenk dit.

Seën almal van ons, Here, wie al 'n lang tyd in die pad was. Ons bid dat U ons nuwe dinge sal leer 
deur U Woord. Gee ons beter insig deur U Gees, Here. Mag Hy kom en die Woord interpreteer. Die enigste 
interpreteerder wat ons het, is die Gees. Ons bid dat Hy dit vandag aan ons sal skenk. Ons vra dit in 
Jesus se Naam. Amen.

['n Suster begin te profeteer. Leë kol op band.]

Dit is voldoende. ['n Broer praat met 'n ander broer] Wat 'n tyd! Ek weet nie van enige beter plek om 
te wees nie, behalwe om in die Hemel te wees, want ons voel net die salwing van Dit nou, sien, sit saam 
in Hemelse plekke in Christus Jesus, vergader in Hemelse plekke.
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God seën Suster Florence! En sy gaan deur 'n tyd van droefheid, en skaduwees; haar vader net 
geneem. En ek bid: “God, seën daardie kind.”

En Broer Demos, las op albei skouers, en die las van al hierdie konvensies en dinge. Hy het ons 
gebede ook nodig. God seën Broer Shakarian!

Broer Carl Williams, ek is sekerlik bly om hier te wees in hierdie konvensie saam met jou, onder al 
hierdie gawe broers. En ek het die voorreg gehad om party te ontmoet. En nou is hierdie my 
afsluitingsdeel van die diens, sover ek weet, so, wel, ek verwag nou om in staat te wees om hande te 
skud met party van hierdie gawe manne, en hulle te kan ontmoet, want ek verwag om die Ewigheid saam 
met hulle spandeer, in 'n beter Land.

Net 'n klein dingetjie, ek hoop ek sal nie misverstaan word nie. Ek dink nie dis 'n blote toeval nie, 
want ek dink dit was beskik, dat ek gister 'n geskenk gegee is deur 'n vriend hier, van 'n vriend van my, 
Danny Henry. Hy was die seun … Eendag, in die Christen Sakemanne se konvensie in Kalifornië, het ek 'n 
diens gehad. Ek het baie hard gepreek teen die toestand van die tyd.
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En ek hoop dat almal dit verstaan, geen kwaad in my hart het nie. Dis nie dit nie. Nee. Julle sal 
sekerlik verstaan ek bedoel dit nie so nie. Maar ek moet net sê wat na my toe kom om te sê.

En toe daarna, hierdie kêreltjie, 'n Baptiste broer … En ek dink hy is een of ander familie van 'n 
filmster. En hy het gekom om sy arm om my te sit, om te sê, “Die Here seën jou, Broer Branham. Ek wil 
net 'n woord van gebed doen.” En hy het in Frans begin praat. En die seun ken nie een woord van Frans 
nie.

En iemand het opgestaan, soort van 'n groot vrou. Van … Ek glo sy was van Louisiana. Sy het gesê, 
“Dis Frans.”

Toe was daar 'n man daar oorkant, gesê: “Dis Frans.”

En hulle het uitgeskryf wat dit was. Ek het die oorspronklike kopie hier. En toe, wat gebeur het, 'n 
jong kêrel wat van agter af opgeloop en vorentoe gekom het, wou hulle notas sien. En hy was die V.N. 
tolk vir Frans. “Net presies Frans.”

En ek wil graag hierdie nota lees. Hierdie is die oorspronklike nota van een van hulle, en dit was 
vanaf hierdie man wat getolk het. Ek mag nie in staat wees om sy naam net reg te sê nie. Le Doux, 
Victor Le Doux, hy's 'n volbloed Fransman. Nou, hier's die boodskap.
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Omdat jy die smal weg gekies het, die moeiliker weg, het jy gewandel deur jou eie 
keuse, jy het die korrekte en presiese besluit gekies, en dit is My Weg. As gevolg van hierdie 
belangrike besluit, wag 'n groot deel van die Hemel op jou. Watter glorieryke besluit het jy 
geneem! Dit, in sigself, is dit wat sal gee, en laat plaasvind, die geweldige oorwinning in 
Goddelike Liefde.

Toe  ek  dit  gekry  het  …  Julle  weet,  toe  ek  die  eerste  keer  mense  hoor  praat  in  tale,  ek  sou  niks



2Geboortepyne

kritiseer nie, sien, want ek het die egte gesien. Maar het altyd gewonder. Maar toe dit gebeur het, en 
wetend wat die opdrag agter dit was, het ek geweet dit kom van God.

Toe, sy broer wat hier sit, 'n baie bekende prokureur, het vir my 'n geskenk gegee van Danny af. 
Danny het pas die Heilige Land verlaat. En hy het op die grafkelder gelê, in die graf, liewer, waar Jesus 
gelê het na Sy dood. En toe hy het, het hy gesê hy het begin dink aan my. En die Gees van die Here het 
op hom gekom, en hy het uitgegaan na die Berg Gólgota waar die kruisiging plaasgevind het, en 'n 
stukkie klip gekry. En hy het teruggekom en vir my 'n paar mansjetknope daaruit gemaak. En ek koester 
hulle baie.
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En nou, hierdie, natuurlik, Danny weet dit nie. Maar, vanmôre, terwyl ek buite in gebed was, het ek 
net afgekyk na daardie mansjetknope, en elkeen van hulle, as julle sal oplet, is bloed bevlek, en het ook 
'n reguit lyn regdeur elkeen. En hier in die boodskap wat hy van God af gegee het, van die reguit, smal 
weg. Hoe dit net inpas, net presies! Ek het gedink dit was miskien soort van 'n beskikking, Of, verseker 
bedank ek Danny. Jy sê vir hom, broer, hoe waardeer ek dit. En die vree- … Nog 'n vreemde ding, ek het 
my vrou gevra die oggend, toe ek 'n hemp aangetrek het, moes 'n mansjetknoop daarin hê, en sy het 
gesê: “Ek het vergeet om jou mansjetknope te bring,” so die Here het vir my 'n paar voorsien.

O, dis 'n glorieryke lewe! Is dit nie, broers? [Gemeente sê: “Amen.”] Net om te wandel in die eenvoud 
van die Evangelie! En tog, in Sy eenvoud is Dit die grootste ding waarvan ek weet. Ek weet niks Daarvan 
nie. En omdat Dit eenvoudig gemaak is, dat ek 'n kans gehad het om Daarin te kom, sien, ook, deur die 
genade van God.
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Nou, vanmiddag, ek wil nie te veel tyd neem nie, want ek weet julle gaan na kerke vanaand. Ek dink 
al julle besoekers hier behoort rond te kyk op die platform, hierdie predikers te sien, en hulle is, o, hulle 
sal bly wees om julle in hulle diens te hê vanaand. Hulle sal julle goed doen. Julle het sonder twyfel 
vanmôre in die stad na sekere Sondagskole toe gegaan. En terwyl ons hierdie konvensies het, en 
aangesien dit die Volle Evangelie Sakemanne is, dink ek ons behoort al ons ondersteuning te gee aan ons 
kerke wat ons kan, want dis waarnatoe ons sakemanne gaan. En nou, dis 'n huis van God en ek hoop 
julle sal vanaand 'n kerk besoek.
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Môreaand is die afsluiting van die konvensie, glo ek, en ek reken hulle het die spreker aangekondig. 
Waarvan ek beoog om hier te wees, as die Here wil, om sy boodskap te hoor.

God seën een en elkeen van julle.

Nou, ek is, maak nie aanspraak om 'n prediker te wees nie. Ek's soort van … Ek het nie genoeg 
geleerdheid om myself 'n prediker te noem nie. Prediker, wanneer jy dit sê, verwag hulle jy moet 'n paar 
grade in kollege hê. En ek het niks behalwe Hierdie slingervelletjie nie. Sien? Ek probeer agter die siek 
skape aankom, as ek kan, om hulle terug te bring na Vader se weiveld.
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As ek foute maak, vergewe my. Ek's nie 'n teoloog nie. Ek kritiseer nie godgeleerdes nie. Teolo- … 
Teologie is goed. Dis wat ons nodig het. Maar partymaal kritiseer ek die toestand waarin ons beland het. 
Dit beteken nie vir enige bepaalde individu nie. Dis net die Boodskap. Ek wens dat dit nie myne was om 
te gee nie. Dit skeur my aan stukke, want jy weet hoe jy voel oor jou eie kinders. Sien? Haat jy dit nie 
egter om 'n kind 'n skrobbering te gee, uit te skel of iets nie? Ek's ook 'n ouer en ek weet wat dit 
beteken. En ek vertrou dat julle my sal vergewe.

En ek wil hê julle moet so maak. Wanneer julle sit vanmiddag, gaan julle 'n guns vra. Het net 'n kort, 
paar notas hier. Soos ek julle gesê het, skryf my Skrifte uit, ek moet dit doen. Was altyd, ek kon omtrent 
die Bybel uit my kop aanhaal, maar nie nou nie. Het deur teveel harde stryd gegaan, het te oud geword 
daarvoor. Maar ek vertrou dat julle vanmiddag net 'n tydjie na my sal luister, en net regtig julle hart 
oopmaak en probeer verstaan waarna ek verwys. Dan dink ek dit sal beter wees, veral die pastore van 
die stad en verskillende plekke. Ek vertrou dat julle baie aandagtig sal luister.
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En nou doen julle dit, soos wat ek maak wanneer ek my gunsteling kersiepastei eet. Party van my 
gunsteling vleis, hoender. Maar as ek 'n lekker stuk kersiepastei eet en ek het 'n pit raakgebyt, sal ek nie 
ophou pastei eet nie. Ek gooi net die pit uit en hou aan pastei eet. Sien? As ek die been van 'n hoender 
tref; gooi ek nie die hoender weg nie. Ek gooi net die been weg.

So, wat as ek enige tyd iets sou sê waarmee julle nie saamstem nie? Gooi net daardie deel weg. En, 
maar, kyk baie goed daarna, wees nou seker dis been. Sien? [Gemeente lag — Red.] En dan mag ek ook 
sê, as dit 'n Saad is, onthou, Dit bring die nuwe Lewe voort. So kyk baie goed, en mag die Here seën.

Broer Carl Williams het iets nou die aand gesê oor toelaat om te bid vir die siekes, wat baie goed sal 
wees. Ek weet dit sal goed wees. Maar ons het … ons is nie gereed hier daarvoor om 'n gebedslyn te 
bring nie. En ek weet nie of Broer Oral, of enige van die ander broers ooit gebedslyne in die konvensies 
gehad het nie. Ek weet nie. Ek het dit probeer, twee of drie keer. Maar gewoonlik, met 'n skare soos 
hierdie, sal jy moet gebedskaarte uitgee, sien, om dit te doen. Want jy kan nie. Dis nie 'n arena nie. Dis
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'n huis van God. Sien? Dis toegewy daarvoor. En ons … Hulle druk en stoot. En as jy kaarte het, kan jy 
hulle ordelik oplyn.

So Billy het my gevra, gesê: “Sal ek soontoe gaan en kaarte uitgee? Die mense vra my vir 
gebedskaarte.”

Ek het gesê: “Nee, Billy. Laat ons net die Heilige Gees los om te doen wat Hy wil doen.” Sien? Dit, 
sien, en laat Hom miskien geloof bou, en word net genees reg daar waar jy is. Sien? Maar die … Sien?

Goddelike genesing is 'n bysaak in die Evangelie. En jy kan nooit 'n hoofsaak as 'n bysaak hê nie. 
Enigeen weet dit. Maar hulle … Dis 'n aas wat gebruik word om die mense te laat glo in die bonatuurlike 
Teenwoordigheid, of God, die Bonatuurlike is teenwoordig. En dan, daardeur, as hulle Sy Teenwoordigheid 
kan erken, dan word hulle genees, sien, deur geloof, deur Dit te glo.

Nou wil ek 'n bietjie uit God se Woord lees, in die Nuwe Testament. En dan wil ek 'n teks neem uit 
hierdie Nuwe Testament, en hierdie Skrif, en vanmiddag net vir 'n rukkie praat oor 'n onderwerp. En ek wil 
julle nie te lank hou vir die dienste vanaand nie. Maar onthou, ek hoop ek het myself duidelik gemaak. 
Gee dit net julle aandag vir 'n tydjie, as julle wil.
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Nou, voor ons dit doen, laat ons weer ons hoofde buig.

Julle weet, ons kan teveel sing. Ons kan teveel skree, totdat ons hees word. En ons kan op die 
verkeerde tyd sing, of skree op die verkeerde tyd. Maar hier's een ding, ons is nooit buite orde wanneer 
ons bid nie. “Ek wil hê dat mense oral bid, heilige hande oplig, sonder twyfel.” Of …

Vader, dit is die grootste voorreg wat 'n sterfling ooit gehad het, was om sy oë te sluit en sy hart 
oop te maak, en met U te praat. En ons weet dat U hoor, as ons net kan glo dat U hoor. Want Jesus het 
gesê: “As julle die Vader enigiets in My Naam vra, sal dit toegestaan word.” Dit was op voorwaardes, as 
ons dit nie sou betwyfel nie. So, Vader, help ons om te glo vanmiddag, dat ons versoeke toegestaan sal 
word. En mag daar nie een skadu van twyfel, enige plek wees nie. Maar mag dit gebeur, die dinge 
waarvoor ons vra. En dit is, God, vir U groot Naam om vereer te word vandag, deur elke verlore en 
weggedwaalde siel wat onder die klank van ons stem is, in U Koninkryk te bring, of waar hierdie band ooit 
die heidenlande daar sal bereik, waar hulle om die wêreld gaan.
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Ek bid, Hemelse Vader, dat daar nie een swak persoon vandag in ons midde sal wees nie. Wanneer 
die diens klaar is, mag die Here God elke verlore siel red, en elke siek liggaam genees, en Sy kinders se 
hart vul met vreugde. Dis waarom ons geloof het, Here, om te vra in Jesus se Naam, aan God ons Vader, 
omdat Hy belowe het Hy sou hoor. En hierdie is tot Sy heerlikheid. Amen.

In Johannes se Evangelie, die 17de hoofstuk, en vanaf die 20ste vers, wil ek graag vir 'n teks lees. 
Ek dink dit is reg.
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Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo —

Dat ...

Ek glo ek het die verkeerde plek. Nou, verskoon my net 'n oomblik. Ek soek na Jesus se gebed wat … 
Of, nie Jesus se gebed nie, eerder, maar vir Sy … Ek mag hier op my teks iets verkeerd afgemerk hê. Dis 
waar Jesus gebid het dat … of gesê het dat soos 'n vrou in barensnood vir haar kind, geboorte, 
kindergeboorte.

Dis in Lukas of Johannes? Jack, waarin is dit? [Iemand sê: “Johannes 16.”] 16de van Johannes. Ek 
het gedink dit was reg, maar dit het nie baie so geklink nie. Die 16de van Johannes. [“21ste vers.”] 
21ste vers. ['n Ander sê: “Ja.”] Sekerlik, 21ste vers. Sekerlik. Hier is ons. Johannes, Johannes 16:21.

Dat hulle … mag wees …

Nee, Broer Jack, dis steeds verkeerd. [Iemand sê: “Probeer Johannes, vers 21.” Nog een sê: “21.” 
Nog een sê: “21ste vers van 16.” Nog een sê: “16.”] Dis twintig- … 16:21. Ek het die 16de hoofstuk van 
Johannes, 21ste vers. Maar dit … Is ek verkeerd? ['n Broer sê: “'n Vrou in barensnood, dis wat dit is.”]
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Wel, daar's 'n warboel in dit, deurmekaarspul in hierdie Bybel. Ja, meneer. ['n Broer sê: “Hulle het dit 
verkeerd gedruk.”] Hulle het dit verkeerd gedruk. Ja, meneer. [Gemeente lag.] Weet julle wat? Dis presies 
die waarheid. Hier's 'n splinternuwe Bybel. Ek het dit pas gekry. En dit het die … Dit is verkeerd gedruk. 
[Broer Branham se Scofield Bybel se bladsye 1138-1139 het aan mekaar vasgesit. Hoor Hierdie Dag Is 
Hierdie Skrif vervul 65-0219.]

['n Katolieke aartsbiskop priester het op die platform gestaan, Eerw. Johannes S. Stanley, kom 
vorentoe en gee sy Bybel vir Broer Branham, en sê: “Net—haal net diep asem. Daar's 'n rede waarom dit 
gedoen was, en julle weet dit. God sal julle uit hierdie iets wys en bring, dis wonderlik.”] Goed. [“Gebruik
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net myne hier, broer.”] Dankie. Baie dankie. 16:21. Baie dankie. Dis waar.

'n Vrou toe sy …

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly 
wees. En julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander.

'n Vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het; maar wanneer die 
kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat 'n mens in 
die wêreld gebore is.

Baie dankie, my broer. Ek waardeer dit baie. [Broer Branham gee die Bybel terug aan die Katolieke 
priester]

Nou, dit is sekerlik 'n drukfout hier in die Bybel; bladsy is verkeerd ingesit. En ek het dit so pas 
gevind in my ou Scofield Bybel, en het hierdie een opgetel en hier gekom daarmee, net 'n paar oomblikke 
gelede, want my vrou het dit pas vir my gegee vir 'n Kersgeskenk.

Nou, ek wil vanmiddag praat oor 'n onderwerp wat ek aangekondig het: Geboortepyne. Nou, dit klink 
baie sleg, maar dis in die Bybel.
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Ek glo dat Jesus hier gepraat het, soos Hy gesê het: “Julle sal droefheid hê, maar julle droefheid sal 
in vreugde verander word,” het hier gepraat met Sy dissipels, in die wete dat die geboorte van 
Christendom aan die ontstaan was. En nou, die oue moet sterf, sodat die nuwe gebore kan word. Om 
enigiets te hê wat geboorte skenk, moet pyn en nood hê. En hulle sou beslis deur die pyn van nood en 
benoudheid gaan, om van die wet na genade te gaan.

Normale, natuurlike geboorte tipeer die geestelike Geboorte. Alle dinge van die natuurlike is tipes van 
die geestelike. En ons vind uit as ons hier kyk op die grond, en 'n boom sien in die aarde, wat groei, veg 
vir lewe. Dit wys dat daar iewers 'n boom is wat nie sterf nie, omdat dit uitroep na iets.

Ons vind mense, maak nie saak hoe oud, hoe siek, watter toestand, hulle roep uit om te lewe, 
omdat dit wys daar is 'n lewe iewers waar ons lewe, vir ewig lewe. Let op hoe volmaak.

Nou, in Een Johannes 5:7, ek glo dit is, as ek my nie misgis nie, Dit het gesê: “Daar is drie wat 
getuig in die Hemel: Die Vader, die Woord, en die Heilige Gees; hierdie drie is Een. Daar is drie wat getuig 
op die aarde, dis water, Bloed, en Gees, en hulle is eenstemmig.” Nou let op. Die eerste drie is Een. Die 
tweede drie is aards, wat eenstemmig is. Kan nie die Vader hê sonder die Seun nie; jy kan nie die Seun 
hê sonder die Heilige Gees nie. Maar jy kan die water hê sonder die Bloed, en die Bloed sonder die Gees.
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Ek dink, deur ons eeue, het bewys dat dit die waarheid is, water, Bloed, Gees; regverdigmaking, 
heiligmaking, die doping van die Heilige Gees. Dit tipeer, of maak die … of, en 'n antitipe, wat van die 
natuurlike geboorte wegneem.

Kyk wanneer 'n vrou of enigiets in barensnood is, vir geboorte. Die eerste ding wat gebeur, die breek 
van die water, 'n normale geboorte; tweede ding is die bloed; en dan kom die lewe. Water, bloed, gees; 
en dit maak die normale, natuurlike geboorte.

En so is dit in die geestelike sfeer. Dis water; regverdigmaking deur geloof, glo aan God, ontvang 
Hom as jou persoonlike Verlosser, en word gedoop. Tweedens, is heiligmaking van die gees, dat God die 
gees reinig van al die elemente van wêreld, en die begeerte van die wêreld. En dan kom die Heilige Gees 
in en gee nuwe Geboorte en vul daardie geheiligde houer.
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Byvoorbeeld, soos hierdie. Nou, dit het ek vir julle gesê. Wat jy nie glo nie, lê ter syde, neem dan die 
pastei. Let op. Nou, 'n glas lê buite in die hoenderwerf. Jy tel dit nie net op en sit dit op jou tafel en 
maak dit vol met water of melk nie. Nee. Deur dit op te tel, is regverdigmaking. Deur dit skoon te maak, 
is heiligmaking, want die Griekse woord heilig is 'n saamgestelde woord, wat beteken “gereinig, en opsy 
gesit vir diens.” Nie in diens; vir diens. Dan wanneer jy dit volmaak, word dit gebruik.

Verskoon hierdie nou, nie om seer te maak nie. Dis daar waar julle Pelgrim Heiligheid, Nasaréners faal 
om aan te stap in Pinkster in. Julle is gereinig deur heiligmaking; maar toe jy gereed was om gebruik te 
word, deur die gawes van praat in tale en ander dinge, het julle dit afgewys, weer terug in die hok 
geval. Sien? Nou, dis wat gebeur. Dit gebeur altyd.
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Nou, nie om julle nou te kritiseer nie, maar ek wil dit net van my hart af kry. En dit het my gebrand 
vandat ek hier was, so ek mag net sowel. Nou, as Carl genade het en Demos en hulle, en julle almal s'n, 
sal ek my bes probeer om my siel daarvan te verlos, sien, dan hang dit van julle af.

Normaal, wat die geestelike tipeer.

Nou, ons vind dan  uit,  en  dis  ten  volle  gebore.  Wanneer  die  baba,  gewoonlik  …  Nou,  wanneer  die
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water breek, hoef jy nie te veel daaromtrent te doen nie. En wanneer die bloed kom, hoef jy nie te veel 
daaromtrent te doen nie. Maar, ten einde lewe in die baba te kry, moet jy hom slaan, en hom laat skree. 
En dis 'n … Nou, sonder geleerdheid, soos my broers hier so goed opgelei is in dit, hulle s'n, maar ek moet 
die natuur neem om dit te tipeer. En daar het julle dit. Dis wat gebeur het. Dit het 'n ware pakslae 
geneem om dit by hulle te kry.

Nou, jy kry 'n klein, een of ander soort van 'n skok. Miskien, hoef hom nie te slaan nie, maar skok 
hom net 'n bietjie. Die einste idee van hom wat gebore word, sal dit doen. Gryp hom, skud hom. As hy 
nie begin asemhaal nie, slaan hom 'n bietjie, en dan skree hy uit in onbekende tale, vir homself, reken ek. 
Maar, hy, in elk geval, en hy maak 'n geraas.
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En ek dink as 'n baba gebore word net met stilgeboorte, met geen klank, geen emosie nie, dis 'n 
dooie baba.

Dis wat die probleem is met die kerk vandag, die stelsel; ons het teveel stilgebore kinders. Dis reg. 
Hulle het 'n Evangelie pakslae nodig, julle sien, en so om hulle wakker te maak, en hulle by hulleself te 
bring, sodat God die asem van Lewe in hulle kan blaas. En nou vind ons dat dit so waar is. Dis kru 
teologie, maar dis die Waarheid, in elk geval.

So, let op, in 'n saad se geboorte, moet die ou saad sterf voordat die nuwe een gebore kan word. 
So, daarom, dood is hard, enige tyd. So, dis pynlik. Dis spanningsvol. Geboorte is dieselfde, want jy bring 
lewe in die wêreld, en dis pynlik.
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Jesus het gesê dat Sy Woord was 'n Saad wat 'n saaier uitgegaan het om te saai. Nou, ons is almal 
bekend daarmee. En ek wil hierdie onderrig soos 'n Sondagskoolles, want dit is Sondag. Let op, dan, 
hierdie Woord, as 'n Saad. Maar, onthou, die saad bring net 'n nuwe lewe voort wanneer dit sterf.

En dis die rede waarom dit so moeilik was vir daardie Fariseërs om ons Here Jesus Christus te 
verstaan, want hulle was onder die wet. En die wet was die Woord van God in saadvorm. Maar toe die 
Woord vlees gemaak is, en geword het, nie wet nie, maar genade. Nou, genade en die wet kan nie 
terselfdertyd bestaan nie. Want genade is so ver bo die wet, die wet is nie eens in die prentjie nie. En 
daarom is dit so moeilik vir die Fariseërs om te sterf vir hulle wet, sodat genade gebore kan word. Maar 
dit moet gaan. Die twee wette kan nie terselfdertyd bestaan nie.

Daar kan nie 'n wet wees wat sê jy kan oor hierdie semafoor gaan, en die ander een sê jy kan nie 
daaroor gaan nie; een sê jy kan, en een sê jy kan nie. Hulle, dit moet een wet op 'n tyd wees. Miskien 
kon jy eenkeer daardeur gegaan het; waarskuwing, gaan daar deur. Maar hierdie keer is dit rooi. Stop! 
Sien? En so kan daar nie twee wette wees wat terselfdertyd bestaan nie.

Nou, ons let op dat dit altyd … My gedagte nou aan julle, dit neem pyn, nood, ongemak. Kyk hoe het 
daardie Fariseërs gesterf vir daardie wet, deur pyn, nood, ongemak. Maar dit moet wees.
21

Nou, ons vind dat reën wat vrugte voortbring op die aarde: “Dit word gebore,” soos die digter het 
gesê: “in die velde van donderweer, in 'n ruie, ruwe hemele.” Maar as ons nie die donderweer en die ruie, 
ruwe hemele gehad het nie, as die klein gedistilleerde druppel reën wat gelig is uit die see en gedistilleer 
is van die sout, dit sou nie gebore word nie. Dit neem daardie weerlig, donderweerslae; ruie, ruwe, 
vreesaanjaende ding, om die sagte waterdruppels voort te bring. Dit neem pyn om geboorte voort te 
bring. Dit neem doodgaan. En soos die wolke sterf, word reën gebore, omdat reën 'n deel is van daardie 
wolk. Een moet ophou sodat die ander een kan bestaan.

Nou, en my broers hier, party van hulle was in staat, en hulle kon julle al die wette van daardie dinge 
gee. Ek kan nie.

Laat ons nou oorgaan na iets anders, net vir 'n bietjie van 'n bewys. Ek dink een van die mooiste 
blomme … Almal het hulle eie idee van hulle. Maar ek dink die mooiste blom wat ek omtrent ooit gesien 
het, is daar in die ooste, ons damlelie. Hoeveel het al ooit 'n damlelie gesien? O, daar's niks soos dit vir 
my nie. Maar het julle opgelet wat daardie damlelie moes wees? Ek dink aan wat Jesus gesê het: 
“Aanskou die lelie, hoe dit werk en spin, maar tog sê Ek vir julle dat Salomo in al sy glorie nie geklee was 
soos een van hierdie nie.” Want, Salomo se heerlikheid en sy kleding was alles kunsmatig. Maar die lelie, 
in sy prag, is lewe wat dit mooi maak, nie een of ander kunsmatige aansmeer, aanverf nie.

22

Net soos ons vroue, ek dink nie julle hoef al hierdie groen te hê, julle weet, en oogwimpers, julle 
weet, uit soos dit, en al daardie manikuur of nie, ek kry daardie goed deurmekaar, oral op julle gesig, om 
julle mooi te maak nie. Mooi is soos mooi doen. As jy Handelinge 2:4 'n bietjie saam sal meng met 'n 
bietjie Johannes 3:16, sal dit enigiets klop wat Max Factor ooit probeer doen het. Sien? Jou man sal jou 
meer liefhê; almal anders sal; en ek is seker God sal.

“Lelie,” het Hy gesê: “aanskou dit, hoe dit groei, werk, homself moet boontoe bring.” Hierdie klein 
damlelie, kyk waardeur dit gekom het, slyk, gemors, modder, modderige waters,  vuil  waters.  Dit  het  sy
23
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pad deurgedruk deur dit alles, hierdie klein kiem van lewe, wat homself vanaf die bodem van die dam 
werk waar die paddas en dinge is, en dan homself boontoe bring deur dit alles. Maar wanneer dit in die 
teenwoordigheid van die son kom, word dit gebore. Die saadjie bars oop tot lewe. Dit kan dit nie doen 
totdat dit deur daardie hele proses gaan nie. Dit moet daardeur gaan. Dis wat dit maak, is omdat dit die 
son self is wat dit trek. En wanneer dit ten volle bokant al die vuil waters kom, en gemors, ensovoorts, 
dan is dit so bly. Dit gee net sy lewe vrylik uit. En dis 'n pragtige lewe wanneer dit kom in die 
teenwoordigheid van dit wat dit boontoe trek.

Ek dink dis 'n pragtige tipe van Christenlewe. Wanneer Iets jou uit die wêreld trek, totdat jy eendag 
gebore word, reg in Die teenwoordigheid, deur die Heilige Gees. Hoe pragtig! As jy dit probeer help, sal jy 
dit doodmaak.

Soos 'n kuikentjie wanneer dit gebore word, julle weet, as julle ooit een van die kêreltjies dopgehou 
het, reg bo-op sy klein bekkie, of enige voël wat gebore is uit 'n eier. Dit het … Dit word volwasse, 
hierdie ou eierdop. Die ou binneste dele van die eier moet wegvrot. En dit moet hierdie bekkie neem, en 
heen-en-weer skraap totdat dit die dop uitbreek. Ons noem dit, sy pad uitpik, onder in Kentucky waar ek 
vandaan kom. Sy pad uitpik. Hulle het nog nooit 'n beter manier gevind nie. Sien? Sien? Waarom? Dis God 
se voorsiene weg. As jy probeer om hom te help, sal jy hom doodmaak. Haal die dop van hom af, dan sal 
hy doodgaan. Sien? Hy moet werk, beur, uitbreek.

24

Dis hoe 'n Christen moet maak. Dit is nie net iemand wat jou hand skud, jou inneem nie. Jy moet 
daar lê totdat jy sterf, verrot, en gebore word in die Koninkryk van God. Dis God se voorsiene weg. Jy 
gaan nie deur 'n boek in, of hande skud, en aansluit, oppomp, aftrek nie. Jy moet net eenvoudig wegkom 
van die ou dop. Let op, geen beter manier het hulle ooit gevind nie.

Hulle het geen beter manier gevind vir 'n baba om te kry wat hy wil hê behalwe God se weg daarvoor 
nie. Nou, wanneer daardie babatjie gebore word, kan jy 'n klokkie hier langs sy wiegie neersit, sê, “My 
seuntjie, ek is 'n teoloog in die weg. Ek het boeke gelees oor hoe om 'n babatjie groot te maak. En, ek 
sê jou, jy's 'n moderne kind. Jy's gebore in 'n moderne huis, deur 'n moderne ouer. Wanneer jy honger is, 
of vir my of moeder nodig het, lui net die klokkie.” Dit sal nooit werk nie. Die enigste manier wat dit kan 
kry wat dit wil hê, is om daarvoor te huil. Dis God se manier.

25

En dis die manier wat ons kry wat ons wil hê, is om daarvoor te huil. Roep uit. Moenie skaam wees 
nie. Sê, “Ek honger na God.” Maak nie saak of die diakens, pastore, of wat ook al rondom is nie, skree 
uit, in elk geval. Die Jones'e sit daar, watter verskil maak dit? Roep uit, dis die enigste manier wat daar is 
om dit te kry, totdat jy hulp kry. Hy het dit geleer toe Hy hier op aarde was, julle weet, oor die 
onregverdige regter.

'n Doudruppeltjie, ek ken nie die formule daarvan nie. Miskien sou daar 'n wetenskaplike hier wees 
van … Ek gaan net sê die manier wat ek dink. Dit mag een of ander soort van 'n saamgeperste klomp 
atmosfeer wees wat bymekaar kom in 'n donker nag, en dan val dit na die aarde. En wanneer dit gebeur, 
word dit in die nag gebore. Maar in die oggend lê dit daar, koud, en bewend, op 'n grassprietjie, of hang 
aan jou wasgoed lyn. Maar laat die son net eenkeer uitskyn, het julle opgelet hoe bly dit word? Dit 
glinster en bewe net. Waarom? Dit weet dat dit daardie sonlig is wat dit gaan terugtrek na waar dit was 
aan die begin.

26

En so is elke man of vrou wat gebore is uit die Gees van God. Daar's iets daaromtrent, wanneer Lig 
oor ons uitsprei, dat ons bly is, want ons weet ons gaan terug na waar ons vandaan kom, uit die 
boesem van God.

Kan sprankel met vreugde wanneer die son dit tref, natuurlik, in die wete dat dit teruggaan na waar 
dit vandaan kom.

Klein kru goedjies, maar ons kan bly voortgaan met hulle, maar laat ons iets anders vind.

Ons weet die ou saad is, moet, voor die nuwe saad kan uitkom uit die ou saad, moet dit absoluut 
verrot. Nie net sterf nie, maar verrot nadat dit dood is. Ons weet dat dit waar is.
27

Dis dieselfde ding in 'n nuwe Geboorte. Ons gaan nooit terug nie, maar ons gaan vorentoe, wanneer 
jy wedergebore is. En dis waarom ek dink, vandag, ons het (soveel) nie soveel, liewer, egte nuwe 
Geboortes nie, is omdat die saad is miskien, sal simpatiseer met die Woord of die persoon, maar hulle wil 
nie weg verrot van die ou stelsel waarin hulle was nie. Hulle wil nie daaruit kom nie. Hulle wil in die ou 
stelsel bly en aanspraak maak op die nuwe Geboorte, of die Boodskap van die eeu. Ons het dit gevind 
onder Luther, Wesley, Pinksters, en alle ander eeue. Hulle probeer steeds vashou aan die ou stelsel en 
aanspraak maak Daarop. Maar die ou stelsel eeu moet sterf, verrot, ten einde die nuwe een voort te 
bring. Hulle wil steeds vasklou.

Let op. Hulle weet die ou stelsel is dood, maar hulle wil net nie daaruit verrot nie. Nou, verrot, is 
wanneer dit regtig mee weggedoen word. Wanneer 'n … 'n Aanspraak word gemaak dat hulle nuut Gebore
28
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is, maar 'n aanspraak is net 'n verwekkingsteken. Verrotting bring die nuwe Geboorte voort. Moet 
wegvrot daarvan, net soos ons het in alle eeue, deur die Wesleyaanse, ensovoorts.

Maar die ding daaromtrent is, daarna, nuwe Geboorte is gebore. Wesley of … Luther het na vore 
gekom met een woord, “Die regverdige sal deur geloof lewe.” Wel, hy kon nie langer vashou aan die ou 
stelsel nie. Hy moes daaruit kom.

En daarna, toe die Calviniste die Anglikaanse kerk in so 'n toestand gebring het onder die 
Calvinistiese doktrine, totdat God 'n Armeense doktrine opgerig het, wat John Wesley was. Die ou stelsel 
moes sterf, sodat die nuwe kon inkom.

En toe Wesley se eeu opgehou het, en al die klein eeue, of lote wat uitgekom het op die stingel, of 
die pluim, in Wesley se tyd. Sien, toe Pinkster uitgekom het met die herstel van die gawes, moes hulle 
uitkom uit Baptiste, Presbiteriane, Pelgrim Heiligheid, Nasaréners, kerk van Christus (sogenaamd), en dit 
alles. Hulle moes daar uitkom, wegvrot daarvan, om die nuwe Geboorte te aanvaar.

Jy word altyd kranksinnig genoem. Maar dis soos Paulus gesê het toe hy weg gevrot het van wat hy 
eenmaal op aanspraak gemaak het. Het gesê, “In die weg wat sekte genoem word, dis die manier 
waarop ek die God van ons vaders aanbid.” In die weg wat sekte genoem word! Sien? Hy het die nuwe 
Lewe aanvaar, dat die Ou Testament Geboorte gegee het aan die Nuwe, en hy moes wegvrot van die 
Oue en dit net 'n skaduwee maak. Om te wees …

29

Dis net waar ons nou is. Nou, verdra my. Maar dis my idee. Die kerke het so sistematies geword 
sodat jy nie in een kan kom tensy jy aan een behoort nie. Jy moet 'n gemeenskapskaart hê, of een of 
ander soort van identifikasie. En deur dit te glo, die enigste deur wat vir my half en half oop is, is hierdie 
Sakemanne. En solank as wat hulle nie 'n organisasie is nie, kan ek ingaan met hulle, maar, en sorg om 
die Boodskap te bring, wat ek voel wat op my hart is vir die mense. Maar dit het so sistematies geword. 
En ek is lief vir julle Pinkstermense. En pinkster is nie 'n organisasie nie, in elk geval. Jy noem jouself dit 
net. Pinkster is 'n ondervinding en nie 'n denominasie nie.

Maar, julle sien, die ding daaromtrent is, is so moeilik vir baie mense. Wanneer hulle Daarna kyk en Dit 
glo, en Dit so geïdentifiseer sien deur God in die Woord, tog, dis so moeilik om weg te verrot van daardie 
ding waarin julle was. “Wat sou ek doen? Waar kry ek my maaltyd?”

Wat? God is jou maaltyd. God is die ding vir jou om aan vas te hou. “Soek jy eers die Koninkryk van 
God en Sy geregtigheid.” Ek sal dit daarby laat. Julle weet waarvan ek praat.

Ons word vertel deur God se profete dat ons 'n nuwe aarde gaan hê, 'n nuwe Hemel en 'n nuwe 
aarde. As julle Skrif daarvoor wil hê, dis Openbaring 21. Ek kan dit vir julle aanhaal, het dit hier. Johannes 
het gesê, “Ek het 'n nuwe Hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en eerste aarde het 
verbygegaan.” Dit was weg. Nou, as ons 'n nuwe aarde moet hê, die ou aarde en die nuwe aarde kan nie 
terselfdertyd bestaan nie. Of, die nuwe wêreld en die ou wêreld kan nie terselfdertyd bestaan nie. Daar 
kan nie twee wêreldordes terselfdertyd saam wees nie. Nou, ten einde die nuwe aarde te kry, die oue 
moet doodgaan. Nou, as die oue moet doodgaan, dan gee dit geboortepyne nou vir 'n nuwe een.

30

En dan as 'n dokter gaan om 'n pasiënt te ondersoek wat in kraam was nou, die … een van die dinge 
wat die dokter sou doen. Wat, ek praat nou in die teenwoordigheid van twee of drie, ek weet, van goeie 
mediese dokters hier, Christendokters. En ek sou julle dit vra. Een van die eerste dinge wat die dokter 
doen, nadat hy die pasiënt dopgehou het, is om die duur van die pyne, die geboortepyne, se tye dop te 
hou. Hy monitor die tyd van die pyne, hoe naby hulle bymekaar is, en hoe elkeen erger word. Een is 
moeiliker om te hê as die ander een. Volgende een, steeds moeiliker, word nader aan mekaar. Dis hoe hy 
die geval diagnoseer, deur die geboortepyne.

31

Wel, as die wêreld moet padgee vir die geboorte van 'n nuwe wêreld, laat ons net party van die 
geboortepyne ondersoek wat ons op die aarde het, en dan sal ons sien omtrent watter dag en net 
omtrent hoe ver sy in haar kraam is.

Die Eerste Wêreldoorlog het groot geboortepyne gewys. Dit het een van die eerste geboortepyne 
gewys van haar om in kraam te gaan. As gevolg van daardie tyd vir haar, het ons die bomme 
voortgebring, en ons het masjiengewere gehad, en giftige gasse. En julle onthou. Miskien kan baie van 
julle nie. Ek was net 'n seuntjie van omtrent agt jaar oud, maar ek onthou toe hulle gepraat het van 
hierdie mosterd- en chloorgas, ensovoorts. “Hoe dit gelyk het asof dit net sou begin en,” het hulle gesê, 
“dit sou die hele aarde verbrand. Dit sou almal doodmaak. Wel, dit mag 'n begin wees van dit, net winde 
wat dit oor die aarde blaas.” En hoe almal doodbang was vir daardie groot wapen van gifgas! Die aarde 
het deurgegaan, het sy eerste geboortepyne gekry.

32

En ons vind nou uit, ons het 'n tweede oorlog gehad, Wêreldoorlog, en haar pyne was baie groter. 
Dis die heeltyd erger, die geboortepyne van die aarde. Sy moes amper padgee gedurende die tyd van die 
atoombom,  want  dit  sou  'n  hele  stad  vernietig.  Dit  was  baie  groter  as  die  pyne  van  die  Eerste
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Wêreldoorlog, van vernietiging vir die aarde.

Nou, sy weet dat haar verlossingstyd op hande is. Dis die rede waarom sy so senuweeagtig is, 
deurmekaar is, soos sy is, is omdat daar 'n waterstofbom is, en missiele in die lug wat die hele wêreld 
kan vernietig. Een volk is bang vir die ander, maak nie saak hoe klein dit is nie. Hulle het daardie missiele 
wat hulle beweer sal net … Een van hulle. Hulle kan hulle rig deur die sterre, en hulle laat val op enige 
plek in die wêreld waar hulle wil.

33

Nou die dag het Rusland, soos ek op die nuus gehoor het, maak sy aanspraak dat sy hierdie volk kan 
vernietig, en die atome of die dinge kan weerhou om haar volk op te breek. Ons weet nie wat om 
daaromtrent te doen nie. Almal maak hierdie aansprake, en dis so.

Mense se wetenskap het in God se groot laboratorium ingebreek, totdat hulle hulleself gaan 
vernietig. God laat wysheid homself altyd vernietig. God vernietig niks. Die mens vernietig homself deur 
wysheid, soos hy aan die begin het, neem Satan se wysheid in plaas van God se Woord.

Nou, sy weet sy moet padgee. Sy kan dit nie verduur nie.

Rusland, glo ek, sou hierdie volk vandag vernietig, as sy gedink het dat sy dit kon vernietig, en dan 
haarself bewaar. Enige van daardie klein nasies kon dit doen. Maar, hulle is bang, want hulle weet dat 
hierdie wêreld nie kan standhou in sy wentelbaan onder sulke toestande nie.

34

So, die wêreld weet dat haar geboortepyne so groot is, sy moet gaan. Daar gaan 'n nuwe geboorte 
gebore word, en is op hande. Ek is dankbaar daarvoor. Ek is moeg vir hierdie een. Enige … enigeen weet 
dat hierdie die plek is van dood en droefheid en alle soorte teenstrydighede, ensovoorts. Ek is bly dat sy 
moet padgee. Ek is bly dat tyd op hande is. Soos Johannes gesê het van ouds, “Ja, kom, Here Jesus.”

Nou, sy moet natuurlik verrot, soos ek gesê het, om nuwe geboorte te bring. Kyk tot wat het sy 
verrot. Let op, my broers! Sy is totaal verrot. Haar politiek en stelsels is net so verrot as wat hulle kan 
wees. Daar is nie 'n gesonde been in haar, in haar wêreldstelsels, haar politiek en haar godsdienstige 
politiek, en wat dit ook al is nie. Een sê, “Ek's 'n Demokraat. Ek's 'n Republikein. Ek's Metodis. Ek's 
Baptis.” Wel, die hele ding is verrot tot in die kern. Daar sal iets moet meegee. Sy kan nie staan nie. As 
jy 'n George Washington of 'n Abraham Lincoln in elke staat in hierdie Verenigde State plaas, sal dit 
steeds nie kan terugkom nie. Dis verby verlossing.

35

Daar's net een ding wat kan help, dis die Koms van die Skepper. Amen.

Sy weet sy moet meegee. Sy's in pyn en nood. Mens weet nie wat om te doen nie. Een kyk 
hiernatoe, en een daarnatoe, en alles. Een is bang vir die ander. Een wat iets probeer doen sal hierdie 
een vernietig. Hierdie een wat probeer om daardie een te weerspreek, vernietig die ander. Totdat hulle 
dit nou in die hande van sondige manne het, wat die hele wêreld kan vernietig in 'n vyf minute se tyd. 
Sien? So sy weet sy kan dit nie verduur nie. Die mense weet sy kan dit nie verduur nie. En die wêreld 
weet dat hulle gaan, dit gaan gebeur.

Want God het gesê dit sal. “Die hele hemele en aarde gaan brand.” Dit gaan 'n vernuwing van die 
hele ding wees, sodat 'n nuwe wêreld gebore kan word. God het dit geprofeteer.
36

Sy's verrot, in al haar stelsels, en sy moet dit doen, om weg te verrot.

Dis waarom sy, het ek gesê, sy is so senuweeagtig en rooi in die gesig, en gejaagd. En aardbewings, 
oral, en op-en-af met die kus. En getygolwe in Alaska, en skudding op-en-af met die kus, van 
aardbewings en dinge. En mense wat skryf, “Sal ons dit verlaat? Sal ons dit verlaat?” Sien? Hulle weet 
nie wat om te doen nie. Daar's geen veiligheidsone nie behalwe Een, dis Christus, die Seun van die 
lewende God. En daar's net een ding wat die veiligheidsone is, en dis Hy. Almal buitekant Dit, sal 
vergaan, net so seker as wat God so gesê het.

Nou laat ons kyk na die Dokter se Boek, as sy in hierdie soort toestand is, en kyk of dit veronderstel 
is om te gebeur wanneer die nuwe aarde gebore moet word. Matthéüs 24, in die Dokter se Boek, wat die 
Bybel is, en laat ons sien wat geprofeteer is, wat haar simptome sou wees.

37

Nou, as 'n dokter die simptome weet van 'n kind se geboorte … En net omtrent die tyd wat die kind 
moet kom, kry hy alles gereed, want hy weet dat dit die tyd is vir die kind om gebore te word. Want alle 
simptome wys; die water is gebreek, die bloed. En nou die … Dis tyd. Die kind het gesak en dis tyd vir 
die kind om gebore te word. En so maak hy alles gereed daarvoor.

Nou, Jesus het ons net presies vertel wat sou plaasvind net op hierdie tyd. Hy het vir ons gesê, in 
Matthéus 24, dat die Kerk, ware Kerk, en die ander kerk, sou wees … Kerk natuurlik; Kerk geestelik, “Sou 
so naby mekaar wees, nabootsers, totdat dit die einste Uitverkorenes sou mislei, indien dit moontlik 
was.” Hoedat dit was in die dae van Noag, “Hoe hulle geëet, gedrink, getrou, uitgegee het in die 
huwelik,” en al hierdie onsedelikheid van die wêreld wat ons vandag sien. Die Bybel, die Boek, die Dokter
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se Boek het gesê dit sou gebeur. So, wanneer ons dit sien gebeur, weet ons dat die geboorte op hande 
is. Dit moet wees. Ja, meneer. Nou, ons kyk na dit, soos 'n nasie, nie soos 'n nasie nie, maar 'n wêreld.

Nou, Israel, die kerk, laat ons weer by haar begin vir 'n paar minute. En laat ons haar miskien volg vir 
die volgende tien minute. Israel het geboortepyne gehad onder elke profeet wat na die aarde toe gekom 
het. Sy het geboortepyne gehad met sy Boodskap. Want wat het dit gedoen? Die profeet het die Woord 
gehad. En sy het soveel verrotheid en soveel sistematiese ordes in haar wese gesaai, totdat hierdie 
profeet haar van haar fondasie af geskud het. Hulle is deur almal gehaat. So, daarom, wanneer God 'n 
profeet gestuur het, het die kerk self in geboortepyne gegaan. Want, die profeet, “Die Woord van die 
Here kom na die profeet, en hom alleen.” Dit is, die Woord wat gespreek is vir daardie dag word altyd 
gemanifesteer deur die profeet van daardie eeu. En die kerke, hulle bou soveel stelsels om die Woord, 
totdat hy haar van haar verstand af geskud het toe hy gekom het. Sy het geboortepyne gehad.

38

Wat was dit? Terug na die Woord! Terug na die Lewe! Stelsels het nie 'n Lewe nie. Dis net God se 
Woord wat Lewe het. Die stelsels wat om Dit gebou is, het nie die Lewe nie. Dit is die Woord wat Lewe 
gee. Sy Boodskap het die oorblyfsel teruggeruk na die Woord. 'n Klein groepie sal uitkom en glo. Eendag, 
miskien … In Noag se tyd, net omtrent agt mense. Maar, in elk geval, God het die oorblyfsel geskok. En 
vernietig, die res daarvan moes wegskud.

Dit het dit gedoen, reg af deur die eeue, totdat die kerk uiteindelik 'n Manlike Kind vir hulle gebaar 
het, en daardie Manlike Kind was die Woord Self, vlees gemaak. “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.” Hy 
het elke duiwel oorwin, elke mag op die aarde, wat teen Hom gekom het, met die Vader se Woord alleen. 
Elke versoeking wat Satan vir Hom gegee het, het Hy Satan bestraf; nie met Sy Eie magte wat Hy 
gehad het nie, maar met die Woord van God. “Daar staan geskrywe … Dit is geskrywe … Dit is geskrywe 
… ” Want Hy was die Woord.

39

Toe Satan teen Eva gevlieg het, was sy nie die Woord nie, so dit het gefaal. Toe hy teen Moses 
gevlieg het, het dit dieselfde ding gedoen. Maar toe hy die Seun van God getref het, was Hy tienduisend 
volt. Dit het die los vere uit hom geklap, toe Hy teruggekom en gesê het, “Daar staan geskrywe, 'Die 
mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord wat uit die mond van God uitgaan.'” Daar 
was daardie Manlike Kind, vlees gemaak. God se Ewige Woord, Homself, gemanifesteer in 'n liggaam van 
vlees hier op aarde, om die Woord voor te stel.

Dis hoe Hy geweet het wat in hulle harte was. Dis hoe Hy vir Filippus kon sê waar hy was, wie hy 
was. Hy kon Simon Petrus vertel wie hy was. Het die vrou by die put vertel. Waarom? Hy was die Woord. 
Reg. Die Bybel het gesê, in Hebreërs die 4de hoofstuk, “Die Woord van God is skerper, kragtiger as 'n 
tweesnydende swaard, wat deurdring selfs tot die murg van die been, en 'n Onderskeier van die 
gedagtes en oorlegginge van die hart.”

40

Wel, daardie blinde Fariseërpriesters kon nie sien dat Dit die Woord was wat gemanifesteer is nie, 
want hulle was toegedraai in 'n priesterdom en 'n stelsel. En die ou stelsel moes padgee. Dit was die 
Woord, maar wat belowe was, is vervul. So as dit vervul is, moet dit wegvrot. Dis die dop. Die Saad het 
voortgegaan.

Moses kon nie Noag se boodskap bring nie. Ook kon Jesus nie Noag se boodskap bring nie, want dit 
was 'n ander eeu. En die ou saad was reg, maar dit het sy doel gedien en was dood en het vergaan. Die 
transformasie vanaf die oue na die nuwe, waar die Lewe was, was wat die mense bekommer het, wat 
hulle vandag nog bekommer.

Ons bou nie 'n muur, soos ons begin het met Luther se boodskap, gaan reguit af in 'n reguit lyn, of 
Pinksterboodskap nie. Reg. Ons gaan om hoeke. Ons bou 'n gebou. God se Woord is die bloudruk. 
Enigiemand kan 'n reguit lyn trek, maar dit neem 'n messelaar om om die draai te gaan. Dit verg die krag 
van God om dit te doen. Dit neem 'n gesalfde uit die Hemel om afgestuur te word om dit te doen. Dit 
het, in elke eeu. En in die profeet se eeu, die Woord van die Here kom deur daardie profete, en hulle 
gaan om daardie draaie, en het daardie verskil gemaak. Maar die bouers wou 'n muur bou. Dis glad nie 'n 
muur nie. Dis 'n gebou, 'n gebou van God.

Nou, ons voel en weet dat Dit die Waarheid is, dat die stelsels verrot was in elke eeu. En elkeen van 
hulle stelsels moes verrot en uitsterf, totdat sy daardie Kerk voortgebring het. Uit daardie verrotte 
gemors het die Woord Self voortgekom. “Die Woord van die Here kom na die profete.” Nooit na die 
priesters gekom nie; Dit kom na die profete.

41

En let op, en toe Dit het, is daardie Woord uiteindelik ten volle gebore hier in menslike vlees. Die 
volheid van die Godheid het liggaamlik in Hom gerus. Hy was die Woord. Die profete is deel van die 
Woord, die Woord vir hulle eeu. Ons, vandag, is deel van die Woord, wie die Woord volg. Maar Hy was die 
hele volheid van die Woord. Hy was die Woord. Hy het gesê …



10Geboortepyne

Toe hulle Hom beskuldig het, Homself gelyk gemaak het met God, want Hy was die Seun van God, 
hulle het vir Hom gesê, “Wel, U maak Uself God.”

Hy het gesê, “Is dit nie geskryf in julle wette, dat julle hulle na wie die Woord van God gekom het 
'gode 'noem, die profete nie? En hulle was. Hoe kan julle My dan veroordeel wanneer Ek sê Ek is die Seun 
van God?”

Waar die volheid van die Godheid liggaamlik gerus het in die Seun van God. Hy was die volle 
manifestasie van God. Dis wat uiteindelik … Die geboortepyne onder daardie profete, wel, hulle wat die 
Woord was, het hulle gewys na die volheid van hulleself, die volheid van die Woord. En toe het die 
stelsels uiteindelik weggesterf, totdat, “Die Woord het vlees geword en onder ons gewoon.”

42

Kyk hoe was dit uitgebeeld in Jakob. Kyk hoe was dit in Josef uitgebeeld, presies. Geliefd deur sy 
bro- … sy vader; gehaat deur sy broer, sonder 'n rede. Hy was geestelik, kon dinge voorspel en drome 
uitlê. Hy kon nie help om dit te wees nie. Hy was dit net gebore. Hy was voorbestem om dit te wees. 
Maar was gehaat deur sy broers, en het hom uiteindelik verkoop vir dertig stukke silwer, byna dertig 
stukke. En was verhoog, het aan die regterhand van Farao gesit. Kyk in sy tronk, daar was 'n skinker en 
'n bakker; een het verlore gegaan en een is gered.

43

Jesus in Sy tronk, aan die kruis; een was verlore, een was gered. Presies. En toe verhoog in die 
hemele en het gaan sit op die Troon van God. En wanneer Hy weer sal vertrek, sal daar 'n klank uitgaan, 
“Buig die knie,” en elke tong het bely.

En toe Josef die troon verlaat en uitgegaan het, het 'n basuin geblaas, en elke knie moes buig. 
“Josef is aan die kom.”

So, eendag sal die groot Basuin van God weerklink, die dooies in Christus sal opstaan, en elke knie 
sal buig, en elke tong sal hierdie Woord bely. Maar waarna soek Hy? Waarom kom Hy hiernatoe?
44

Let op, sy het hierdie volledige Woord voortgebring wat vlees geword het, onder geboortepyne van 
die profete wat uitgeskree het, “Hy kom! Hy kom! Hy kom!”

Nou, maar sy was sonder 'n profeet vir vierhonderd jaar, volgens die geskiedenis en die Skrif, vanaf 
Maleági tot Johannes. Hulle het net teoloë gehad, priesters, pastore. Nou hier kan ons ons voorstel, 
sonder dit, in watter soort van 'n verrotte toestand haar stelsel moes gewees het, vierhonderd jaar 
sonder 'n direkte Boodskap, van SO SPREEK DIE HERE, van God. So, die priesters, profete, ensovoorts, 
het dit in 'n vreeslike gemors laat beland. Sy was verrot.

Toe het Johannes, die beloofde Elía van Maleági 3, nie Maleági 4 nie. Maleági 3, want Jesus het 
dieselfde ding gesê in Mattheus die 11de hoofstuk.
45

Toe Johannes se arendsoog 'n vlies oorgekry het, soos ek verstaan Pember se Early Ages dit uitdruk. 
En hy het gesê, “Gaan vra Hom of Hy die Een is, of moet ons soek na 'n ander.” Sien?

En Jesus, Hy het gesê, nadat Hy sy dissipels teruggestuur het, nadat Hy vir hulle gesê het om by die 
diens te bly en te kyk wat gebeur het. “En gaan wys Johannes hierdie dinge. En geseënd is hy wat nie 
aanstoot neem nie.”

Hy het omgedraai en na Sy dissipels gekyk en die mense met wie Hy gepraat het. Hy het gesê, “Wat 
het julle uitgegaan om te sien toe julle gegaan het om Johannes te sien?” Hy het gesê, “Het julle 
uitgegaan om 'n man te sien in sagte klere?” En Hy het gesê, “Ek sê vir julle, dis die soort wat in konings 
se paleise bly.” Hy het gesê, “Het julle uitgegaan om 'n riet te sien wat geskud is deur die wind?”

Met ander woorde, elke dingetjie wat verbygekom het, was hy daardeur geskud? “Ek sal jou sê, as 
jy net sal oorkom na ons groep, ons kan jou 'n beter salaris gee.” Nie Johannes nie. “As jy net nie sal 
preek teen dit en dat nie, wel, jy kan by ons groepe aansluit.” Nie Johannes nie.

Het gesê, “Wat het julle uitgegaan om te sien, 'n profeet? En ek sê vir julle, meer as 'n profeet. 
Want as julle dit kan ontvang, dit is hy van wie gespreek is deur die profeet wat sê, 'Ek stuur My 
boodskapper voor My aangesig om die weg voor te berei.'” Dis Maleági 3:1.

Glad nie Maleági 4 nie. Dis 'n verskil. Want as daardie Elía kom, moet die wêreld dadelik verbrand 
word en die regverdiges sal uitstap op die asse van die bose.

Nou, let op. Sy Boodskap het hulle nie vreeslik baie uit hulle kerklike slaap geskud nie. Hulle het net 
gesê, “Daar's 'n mal man daaronder. Gaan gou by hom verby. Het hom mal genoem; hy probeer die mense 
daaronder in die water verdrink. Sien? Wel, daar's niks aan daardie ou man nie. Wel, hy het nie eens die 
regte soort klere aan nie. Hy het 'n skaapvel om hom gedraai. Wel, hy's so arm soos Job se kalkoen. Wel, 
uit watter kweekskool het hy gekom? Watter lidmaatskapskaart? Ons sal nie eens saamwerk in sy 
dienste  nie.  Ons  sal  hom  net  daaronder  laat  bly  en  laat  verhonger.”  Sien?  Die  wêreld  het  nie  veel

46
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verander nie, ook nie die stelsels nie. Uh-huh. “Maar ons sal hom net daaronder laat bly. Hy het nie 
enige … ”

Julle weet waarom het hy nie? Onthou, sy vader was 'n priester. Maar hoekom het hy nie die lyn van 
sy vader gevolg nie, wat die gebruik was vir die kinders om in daardie dae te doen? Omdat hy iets gehad 
het, 'n te groot Boodskap. Hy moes die Messias bekendstel, want die Heilige Gees het so gesê. Daardie 
klein oorblyfsel wat teruggebring is deur die Boodskap van Gabriël, het geweet dat dit so sou wees. 
Omtrent nege jaar oud, so word ons vertel, het hy in die wildernis ingegaan. Nadat hy sy vader en 
moeder verloor het, het hy na die wildernis gegaan, omdat hy presies moes hoor.

Want, in daardie yslike groot teologiese gebou daar, sou hulle gesê het, “Nou, ek weet dat jy 
veronderstel is om die een te wees wat die Messias aankondig. Jesaja het gesê jy kom, so jy gaan 
daardie stem wees. Nou, dink jy nie dat Broer Jones hier dit net presies nakom nie?” En hy sou maklik 
oorreed word.

Maar hy het nooit enige van hulle stelsels geleer nie. Sy Boodskap was te belangrik. Hy het 
uitgegaan in die woestyn om te bly.

Let op. Sy Boodskap was nie soos 'n teoloog nie. Hy het tipes gebruik. Hy het gesê, “O, julle 
addergeslag.” Noem daardie geestelikes, “slange.” Hierdie was een van die slegte dinge wat hy in die 
wildernis gevind het, een van die listigste dinge, was slange. En hy het gedink, “Dis net omtrent die 
beste vergelyking waarvan ek weet.” Hy het gesê, “Julle addergeslag, wie het julle gewaarsku teen die 
toorn wat kom? Moenie begin sê, 'Ons behoort hieraan en daaraan' nie, want God is in staat om uit 
hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek.” “Hierdie klippe,” wat hy gevind het in die woestyn en op die 
rivieroewer.

47

“Ook die byl,” wat hy in die woestyn gebruik het, “lê teen die wortel van die boom,” wat hy gesien 
het in die wildernis. “Elke boom wat nie goeie vrugte voortbring nie,” hy het geweet waar hy sy 
vuurmaakhout vandaan gekry het, sien, “word afgekap en in die vuur gegooi,” het vuurmaakhout daaruit 
gemaak. Sien? Sy Boodskap was glad nie 'n kerkman nie. Dit was volgens die natuur in die wildernis.

Maar hy het die Boodskap gehad om aan te kondig en het die geloof in sy Boodskap gehad om te sê, 
“Daardie Messias, wat veronderstel is om te kom, en totdat, Hy's nou reg hier onder julle. Ek sê vir julle, 
daar is Een wat in julle midde staan, wat julle nie ken nie, Wie se skoene ek nie werd is om te dra nie. Hy 
sal julle doop met die Heilige Gees en Vuur.”

“Wie is Hy, Johannes?”

“Ek weet nie.”

Maar eendag het daar 'n jong Man afgestap gekom na die rivier, 'n gewone Man. Net binne 'n … Ou 
Johannes die Doper het daar oorkant gestaan, die geseënde ou profeet, en hy het oor die Jordaan 
gekyk. Hy het gesê, “Aanskou, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.”

48

“Hoe ken jy Hom, Johannes?”

“Hy in die wildernis, wat vir my gesê het om te gaan doop in water, het gesê, 'Op Wie jy die Gees 
sien neerdaal, Hy is die Een wat sal doop met die Heilige Gees.'”

Sy Boodskap kon nie kom uit 'n teologiese standpunt of een of ander mensgemaakte belydenisstelsel 
nie. Dit moes direk van God af kom.

Want sy Boodskap het hulle nie te veel geskud nie. Hulle het gedink, “O, hy het gesê hy het Dit 
gesien. Ek betwyfel dit baie. Ek het niks gesien nie. Ek het gekyk. O, goeiste! Ek kon niks daarvan gesien 
het nie,” het die priesters en hulle gesê.

Maar hy het Dit gesien, en ons weet nou hy het Dit gesien. Sekerlik het hy. Maar het julle opgelet 
wat dit gekry het?

Dit het hulle nooit uit hulle slaap beweeg nie. Hulle het reguit voortgegaan, sy kop afgekap, net 
dieselfde. Maar dit het hulle nooit aangegryp nie.

Maar dit het die oorblyfsel gekry, die een wat die Lewe in hulle gehad het, daardie klein groepie, 
Anna en Simeon, en 'n paar van diegene wat almal gewag het vir die Koms van die Here. En Anna, in die 
tempel, blind, 'n profetes wat die Here gedien het met gebede. En toe eendag toe sy in die Gees was …

49

En Simeon het geprofeteer en gesê, 'n ou man, hy het gesê, “Die Heilige Gees het vir my gesê dat 
ek nie dood sou sien voordat ek die Here se Christus gesien het nie.”

Wel, party van die priesters, julle weet, het gesê, “Arme ou kêrel, hy's net 'n bietjie af, julle weet. 
Wel, hy het een voet in die graf nou, en die ander een gly. Wel, laat hom net alleen. Hy was 'n eerbare
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ou man. Maar hy's soort van … ”

Maar, julle sien, wat het hy gehad? Dit was aan hom geopenbaar deur die Heilige Gees.

Dis dieselfde ding wat aan julle mense geopenbaar word vanmiddag. Die Heilige Gees het jou 
hiernatoe gebring vir een of ander rede. Die een of ander … Die Heilige Gees! Kyk na hierdie priesters en 
geestelikes hier van Metodis, Baptis, Katoliek, en almal. Hulle was geroer deur die Heilige Gees. Die uur is 
hier. So die Heilige Gees het oor hulle beweeg, en hulle het gehonger en Daarna gesoek. Toe, net binne 
'n …

Eendag, julle weet, het nie televisie gehad nie. Dank die Here vir daardie dag.50

So, hulle, hulle was onder op die heuwels van Judéa. Daar was 'n Baba gebore. 'n Ster het verskyn, 
ensovoorts.

Maar na agt dae het die moeder die Babatjie ingebring, toegedraai in doeke. Dis doeke. Ek is vertel … 
vertel dit was … Hulle het niks gehad om aan te trek nie. Dit was 'n lappie van 'n juk van 'n os, word ek 
vertel, dit was Sy doek. Hier kom Josef-hulle, kom in met hierdie Babatjie.

Ek veronderstel die moeders het teruggestaan op 'n afstand, met hulle babatjies met naaldwerk en 
alles. Gesê, “Kyk daar. Sien? Sien? Daar is sy. Sien? Sy was swanger by daardie man. Hier kom sy in. 
Daardie, bly weg van haar. Hou julle afstand.” Hulle dink steeds dieselfde ding.

Maar Maria, met daardie Babatjie in haar arms, dit het geen verskil gemaak wat hulle gedink het nie. 
Sy het geweet Wie se Seun daardie was.

En so ook elke gelowige wat God se Woord aanvaar in hulle hart! Ek gee nie om wat die stelsels sê 
nie. Julle weet wat Dit is. Dis 'n belofte van God. Dit was geopenbaar aan jou deur die Heilige Gees, toe 
jy oorskadu was met Sy Krag. Julle weet waar is Dit. Geen mens het 'n reg om die Evangelie te verkondig 
voordat hy nie God ontmoet het aan die agterkant van die woestyn in daardie brandende bos, tot waar 
daar geen kerklike stelsel in die wêreld Dit kan wegverduidelik van jou nie. Jy was daar. Dit het met jou 
gebeur. Ek gee nie om wat die stelsels sê nie. Jy is 'n getuie daarvan. Halleluja! Ek voel soos daardie ou 
gekleurde man waarvan ek gepraat het, “Ek het nie nou genoeg plek hierbo nie.” Sien? Ek voel baie 
godsdienstig op hierdie tyd, wanneer ek dink. En dis reg. God Self het aan jou geopenbaar.

51

Simeon het die belofte gehad. Het daar in sy studeerkamer gesit daardie oggend, o, ek reken daar 
mag 'n paar honderd babatjies ingebring geword het elke oggend Omtrent twee-en-'n-halfmiljoen Jode in 
die land en hierdie babatjies kom in, en baie word gebore. Elke agt dae moes die moeder kom, offer 'n 
offerande vir reiniging. En nou hier kom … Simeon het daar gesit, julle weet, en miskien die boekrol van 
Jesaja gelees. Ek weet nie. Maar meteens …

52

Nou, as die Heilige Gees vir jou 'n belofte gemaak het, moet die Heilige Gees daardie belofte hou, as 
Dit regtig God is. Hy, as Hy …

As 'n man kom en 'n sekere ding sê, en God onderskraag dit nie, is dit nie Skrif om mee te begin nie. 
Vergeet dit. En as hy sê dis so en God ondersteun dit steeds nie, dis steeds verkeerd.

Want God interpreteer Sy Boodskap. Hy is Sy Eie interpreteerder. Wat hy sê gebeur, dan het God 
gesê, “Luister na hom, want dis die Waarheid.” Dis net gesonde verstand. As hy sê dit gebeur, en dit 
gebeur, dit sê dit. Dit moet elke keer presies die Waarheid wees, want God vertel nie leuens nie.

En so is dit dat Simeon toe daar sit, verdra die vervolging. Hy was die oorblyfsel. Hy het Johannes 
gehoor en die klein oorblyfsel van daardie dag. En hier waar hy daar gesit het, geluister het na hierdie 
boekrol, en geweet het. Ek bedoel, in die wete dat Johannes sou kom, want hy was deel van die 
oorblyfsel. Die Woord was aan hom geopenbaar. En meteens, toe daardie Babatjie in die tempel inkom, 
toe was dit die plig van die Heilige Gees om te openbaar dat Dit daar was. So hy, beweeg deur die Gees, 
kom uit die studeerkamertjie, reg af deur die gang, verby daardie ry vroue. Reg af gekom langs daardie 
ry vroue totdat hy gekom het na waar hierdie Babatjie was, wat hulle almal van weggebly het. Het die 
Babatjie in sy arms opgetel en gesê, “Here, laat U dienaar in vrede gaan, want my oë het U verlossing 
aanskou.”

53

En in daardie tyd was daar nog een van die klein uitverkorenes van daardie dag, dit was Anna, 'n 
profetes. Sy het daar oorkant gesit in 'n hoek, blind. Het daar opgestaan, blind. Hier kom sy, gelei deur 
die Gees, onder al die vroue en die mense wat in en uit die tempel saamdrom, totdat sy net reguit 
gekom na waar die Christus Kind was.

As die Heilige Gees 'n blinde vrou na Hom toe kon lei, wat van 'n Pinkstergroep wat veronderstel is 
om julle sig te hê? Ek sal nie verder gaan nie. Julle weet, van daar af. Let op. O, goeiste! Hoedat daardie 
kerk weer in 'n vreeslike gemors gewees het, dit moes beslis gewees het, in daardie dag! Maar dit het 
die klein oorblyfseltjie geruk, soos ek gesê het.
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Nou laat ons eerlik wees. As ons daardie kerk in daardie toestand sien vandag, het ons nie weer by 
daardie tyd gearriveer nie? [Gemeente sê: “Amen.”] Nou kyk net na die dinge van die belofte, van die 
Bybel, wat in die kerk sou aangaan in hierdie tyd. Ons sien wat aangaan in die wêreld, en ons sien dis 
aan sy einde. Nou laat ons kyk in die kerk.

54

Sy, die kerk, het geboortepyne gehad onder Luther. Nou, ons weet daar's sewe kerkeeue en sewe 
boodskappers vir daardie kerkeeue, volgens Openbaring. Nou, toe Luther uitgekom het, het dit sekerlik 
die hele kerk in geboortepyn gegooi, maar dit het 'n Luther voortgebring. Dis reg.

Daarna het dit weer in die moeilikheid beland, so dit het 'n Wesley voortgebring. Dis reg.

Dit het weer aangegaan en 'n Pinkster voortgebring.

Elkeen van daardie boodskappers van hulle eeu, het geruk...terug na die Woord, die Boodskap van 
hulle eeu, die Boodskap van volgens die Bybel. Ek het 'n boek wat uitkom daaroor, die kommentaar van 
die eerste vier hoofstukke van Openbaring. Lees dit, so gou as wat ons dit gedruk kry. En dit bewys, 
sonder 'n sweempie twyfel, wat Luther se boodskap was, regverdigmaking; wat heiligmaking is, die 
volgende proses in die natuurlike geboorte. En toe het die Pinksters gekom, presies.

Nou, let op, elke eeu het die kerk geruk en dit geboortepyne gegee. Maar wat het hulle gedoen? Na 
die geboortepyne gekom het, in plaas van om voort te gaan met die Woord, het hulle 'n klomp mans 
bymekaar gekry net soos die eerste een gedoen het. Dis presies. Net na die skudding van die apostels, 
vind ons haar dan weer afgaan. Dan vind ons uit dat baie van die andere gekom het, Agabus en baie van 
die groot hervormers daar in die begin. Elke eeu het dit gedoen, as julle die Pre-Nicaea Raad bestudeer, 
die Nicaea Vaders, en almal destyds. Jy sal alles daarin vind. Elke eeu was geskud, elke keer wat 'n 
boodskapper uitgekom het met SO SPREEK DIE HERE.

55

Nou is sy in die ergste stadium, dit volgens die Skrif, as wat sy ooit was. Ons is in die Laodicensiese 
kerkeeu, “'n Ryk, maar blinde kerkeeu, wat dit nie weet nie.”

Daar was nêrens in die Bybel waar Christus ooit uit die kerk gesit is, behalwe die Laodicensiese eeu 
nie. Sy is in die ergste eeu. Sy's die verrotste wat sy ooit was. Gesê, “Ek sit as 'n koningin, het niks 
nodig nie.”

“En weet nie dat jy naak, beklaenswaardig, blind, arm is en dit nie weet nie.” Ja, meneer. Het gesê, 
“Ek raai jou aan, kom koop oogsalf van My, dat ek jou oë kan open.” En dit sal beslis … Die oogsalf van 
God sal sekerlik Lig bring na die kerk as dit sy oë wil oopmaak vir wat God gesê het.

Let nou op, gou-gou. Nou, sy is in daardie stadium, sonder 'n sweempie twyfel. Ons is in die 
Laodicensiese kerkeeu.
56

Nou, Haar boodskapper is belowe in Maleági die 4de hoofstuk. Hy het belowe om dit te doen. En die 
Boodskap is om die Woord terug te bring, die mense terug te bring na die Woord. Moet 'n geboorte wees. 
Sy moet gebaar word, van 'n nuwe Geboorte, van volgens Maleági 4.

Vandag in die kerkwêreld is daar twee stelsels aan die werk. Nou luister baie mooi. Nou wil ek sien of 
julle gaan “amen” sê hierop. Daar is twee stelsels wat in die kerkwêreld werk vandag. Ek gaan dit van my 
skouer afkry, en dan het ek dit van my af. Ons weet almal dat dit die Woord van God is, en die 
denominasionele stelsel. Daar is die twee stelsels aan die werk. Net soos hulle was, Jakob en Esau; een 
uit die Gees, die ander een na die vlees. En wat is dit? Esau en Jakob het baklei in die baarmoeders van 
die moeder, selfs tot die tyd wat hulle gebore was. En so is die denominasies en die Woord aan die 
baklei, een teen die ander. Hulle het, vandat Luther die eerste keer die eerste hervorming gebring het. Ek 
hoop dis eenvoudig genoeg dat julle dit kan verstaan. Sien?

Hierdie manne, as hulle Hierdie optel en uitgaan Daarmee, kan hulle meer sin maak Daarvan, sien, om 
Dit te bring na 'n plek waar julle sal. Ek wil net hierdie Saad plant, en hoop hulle laat Dit Lewe. Let op. 
Sien?

Dit was altyd dit. Dis die rede waarom sy geboortepyne het, want daar's 'n geveg in haar.57

Daar's 'n Esau, net 'n man van die wêreld, baie godsdienstig. En, o, hy's ordentlik, goeie kêrel, 
skoon, moreel, sover ek weet, maar hy weet niks van daardie Geboortereg nie. Hy's so gebore. Hy is so 
gevorm.

En Jakob, ek gee nie om wat hy is nie, hy wil daardie Geboortereg hê. Hy's die geestelike een.

En daardie twee, vandag, is in die skoot van die kerk. Daar's 'n yslike groot stelsel wat probeer om 
gevorm te word, naamlik die Wêreldraad van Kerke. En uit die baarmoeder van die kerk kom twee kinders 
voort. Merk julle net my woord. Die wêreld se …
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Die Woord moet die Woordbruidkerk baar. Die Kerk moet gebaar word uit Haar, 'n Bruid vir Christus. 
Hulle wat ontslaap het in alle eeue, sal daardie Bruid uitmaak wat uitgekom het op die Woord waarop 
hulle uitgekom het, soos van jou voete na jou kop te kom. Sy word groter, en meer moet jy hê, 
ensovoorts. Soos die liggaam groot word, so moet die Liggaam van Christus ook groot word. En dan sal 
die Hoof uiteindelik Daarop kom, die Hoof Daarvan sal, nou, as ons oplet, want Dis alles verbind met die 
Hoof. Die Hoof doen die draaiwerk, trekwerk.

Maar hierdie stelsels sal nie uit Dit groei nie, want dis 'n stelsel en dit kan nie voortbring nie. 'n 
Kankerroos kan nie 'n klomp koring voortbring nie. Maar hulle is albei in dieselfde veld, water gegee deur 
dieselfde water, en dieselfde sonlig. Een is die Woord; een is nie die Woord nie. En hulle twee is aan die 
baklei. Hulle het geveg vanaf die eerste hervorming, en hulle is steeds aan die baklei.

58

Nou, ek hoef nie enigsins verder daaroor te gaan nie, moet ek? Julle weet sekerlik waarvan ek praat. 
[Gemeente sê, “Amen.”] Ja, meneer. Daar is ons. Daar het julle dit, 'n stelsel. In watter stelsel is jy?

Verbeel nou net, as jy destyds sou gelewe het in die ander dae, onder die skudding van God se 
profete en Woorde wat voortgekom het, aan watter kant sou jy destyds daar wou gewees het?

Wel, jy het dieselfde keuse vandag. Sy maak gereed om die volmaakte Woord daar voort te bring, en 
die Woord kom vir die Woord Bruid. Soos 'n vrou die deel van 'n man is, uit hom geneem, so moet die Kerk 
'n Woord-blywende Kerk wees, elke Woord van die Bybel; nie stelsels, dogmas, of niks Daarby gevoeg 
nie. Dit sal in 'n onvervalste, suiwer, maagdelike Woord moet wees. Reg.

En in die dae van die Lig van die Luther, toe die kerkgrendel gesluit het, Luther dwing. Sy het pyn 
gehad, maar hy het voortgekom, “Die regverdige sal deur geloof lewe. En dit is nie die nagmaal nie.”

Nou, vind ons uit, dat, onder die dae van John Wesley, het sy weer pyne gekry, maar daar was 'n 
Wesley gebore. Maar wat het hy gedoen? Het reguit teruggegaan soos moeder gedoen het.

Toe onder die dae van die Pinksters, het julle vaders en moeders uitgekom uit daardie ding en dit 
gehaat. Hulle het uitgegaan op die straat, julle moeder met geen kouse aan nie, 'n ou blikkan geslaan, en 
gepraat van die doop van die Heilige Gees, en 'n ou kitaar. Hulle het buite op die tremspore gelê, heelnag 
in die tronk gebly. En ons is so styf, en het reguit terug ingegaan in 'n organisasie en vir onsself dieselfde 
gemors gemaak. Hulle het hulle kinders ingetrek waaruit hulle gekom het. Hulle sou omdraai in hulle graf. 
Hulle sou skaam kry vir julle. Ek weet dis hard, maar dis die Waarheid. [Gemeente sê, “Amen.”]

Julle sê, “Ek het gedink jy was lief vir mense.” As liefde nie teregwysend is nie, hoe kan jy dan liefde 
voortbring? Liefde is teregwysend. En ek het die wêreld lief … Ek is jaloers op God se kerk.
59

En om te sien dat hierdie stelsels wat dit bind onder dogmas, dit verrot. En God verklaar Sy Woord 
om die Waarheid te wees, en steeds hou hulle daaraan vas. Amen. [Gemeente sê, “Amen.”] Dis waar. 
Julle weet dis die waarheid, broer, suster. [“Amen.”] Dis net Hierdie. Dis die eenvoudige manier om Dit te 
sê. Dit is nie die afbreek van Grieks en dinge nie, maar dis die afbreek en om gesonde verstand te toon. 
Julle kan Dit Sekerlik verstaan. Twee en twee is vier. Sien? Nou ons weet dat Dit reg is.

Nou, die Woord moet die Bruid voortbring.

Maar die ou stelsel moet sy tipe behou. Dit moet 'n Esau voortbring wat sy geboorteregte verkoop 
het.
60

Hier kom dit. Ek voel dit. Ek hoop nie julle dink ek is mal nie. Wel, as ek is, laat my alleen. Ek voel 
goed so. Ek is beter so as toe ek die ander manier was. Ek mag mal wees vir die wêreld. Ek weet waar 
ek is. Ek weet waar ek staan.

Kyk. Dit gaan 'n doodgebore baba voortbring, 'n kerklike stelsel wat al die denominasies saam gaan 
bring, om 'n Esau voort te bring wat Jakob haat. Amen. Ek hoop julle sien dit, 'n doodgebore, dooie 
denominasie, almal van hulle gaan saam.

O, Woordgelowiges, gee in vir my Boodskap. Luister na my, nie my Boodskap nie, maar Sy Boodskap 
wat Hy ferm verklaar as die Waarheid. Jy moet van iewers af kies. Jy kan nie hierna stilsit nie. Jy moet 
jou keuse maak.

Onthou nou die dag, daar onder by die Westward Ho, op daardie oggend, met daardie ontbyt, hoe 
die Here my toegelaat het om vir julle daardie koring te wys? Hoe dit opgekom het deur Luther, deur 
Wesley, en die pluime, ensovoorts, en klein halmpies af, elke kerk verteenwoordig in 'n koringaar. Toe het 
Hy reguit afgegaan in daardie koring, soos dit was, en daar was daardie dop, presies net gelyk het soos 
die ware koringkorrel. Wanneer jy uitgaan en kyk, as jy nie jou koring ken nie, sal jy sê jy het koring 
daar, maar dis net die dop. Dan maak jy daardie dop oop, daar's glad geen koring daar nie. Ver agter, is 
daar 'n klein botseltjie lewe wat voortkom. Jy neem 'n mikroskoop en kyk daarna. En toe Pinkster eers 
uitgekom het,  was  dit  so  naby,  Jesus  het  gesê  in  Matthéüs  24:24,  “Dit  sou  die  einste  Uitverkorenes
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mislei indien dit moontlik was.” Wat moes dit doen? 'n Steun vir die korrel. Is dit reg? [Gemeente sê: 
“Amen.”] Nou, die pluim …

Kyk hier. Die blaar lyk glad nie soos die korrel wat ingegaan het nie, ook nie die pluim nie, maar dis 'n 
bietjie meer soos dit. En die dop is baie soos dit, maar steeds is dit nie die koring nie. Dis die draer van 
die koring.

Sien julle nie hoe daardie boodskappe gekom het met geboortepyne nie? Maar die Lewe het reguit 
daar uitgegaan, om na die volgende boodskap te gaan. Die Lewe het reguit uit Luther gegaan, in Wesley 
se boodskap. Reg uit Wesley se boodskap, in die Pinkster boodskap. Nou is dit weer tyd om die dop te 
verlaat. Wat is die probleem? Daar's natuur, in elke vorm, wat verklaar dis die Waarheid.

62

Sien julle nou waarom julle dink ek is gek. Miskien is ek, soos ek gesê het. Maar daar's Iets in my. Ek 
kan Dit nie stop nie. Ek het Dit nooit daar gesit nie. Dit het nooit deur my eie keuse gekom nie. Dis God. 
En Hy bevestig Dit, om te bewys dat Dit die Waarheid is, om Dit die Waarheid te maak. Nie dat ek 
enigiets het teen Luther, en Wesley, Pinksters, of Baptiste, of wie ookal nie. Niks teen enigiemand nie. 
Die stelsels is waarteen ek is, omdat die Woord daarteen is, nie die mense nie. Kyk na hierdie priesters 
en geestelikes wat hier sit, vandag. Hulle sou nie hier wees as hulle na die stelsel geluister het nie, maar 
hulle het die gewone moed van die Woord van God, om na vore te tree en Dit te aanvaar. Halleluja 
beteken “prys ons God.” Dit sal jou nie seermaak nie. [Iemand sê, “Amen.”] Beteken “laat dit so wees.” 
Ek glo Dit. Ek glo en weet dat Dit die Waarheid is. Dis bevestig om die Waarheid te wees. Eendag sal julle 
uitvind, miskien te laat. Nou kyk. Kyk.

Die Bybel het gesê, “Sy Vrou het Haarself gereed gemaak,” aan die einde van die eeu. Hoe het Sy 
Haarself gereed gemaak? Om Sy Vrou te word. En wat doen Sy? Watter soort kledingstuk het Sy aan? 
Sy Eie Woord. Sy was aangetrek in Sy Geregtigheid. Dis wat. Dit is reg. Sien?

63

Visioen! Let op, nou met afsluiting. Ek wil hierdie een ding sê net voor afsluiting. Dis wat my gelei 
het om dit te sê. Nou, dis SO SPREEK DIE HERE. As 'n man dit sou sê, sonder, sit dit in sy eie denke, sou 
hy 'n huigelaar wees en behoort hel toe te gaan daarvoor. Dis reg. As hy sou probeer om 'n klomp mense 
te kry, goeie mense soos hierdie, en hulle mislei, wel, hy sou 'n duiwel in menslike vlees wees. God sou 
hom nooit eer nie. Dink julle God sou 'n duiwel of 'n leuen eer? Nooit. Sien? Dit gaan bo-oor hulle koppe 
en hulle begryp dit nie. Hy trek die Uitverkorenes uit.

Kyk na al die profete deur die eeu, hoe Hy die Uitverkorenes gekry het.64

Kyk, kom af deur, selfs tot die hervorming. Soos die Rooms Katolieke kerk Jeanne D'Arc op 'n 
brandstapel verbrand het, omdat sy glo 'n heks was. Dis reg. Agterna het hulle uitgevind sy was nie. Sy 
was 'n heilige. Natuurlik, hulle het boete gedoen, die priesters se liggame opgegrawe en hulle in die rivier 
gegooi. Maar, julle weet, maar dit handel dit nie af in die boeke van God nie. Nee. Hulle het Sint Patrick 
ook een genoem, julle sien, en hy's omtrent soveel as wat ek een is. So, ons let op, kyk na sy kinders. 
Kyk na sy plek, op, kyk net hoeveel is doodgemaak. Kyk na die martelaarsgeskiedenis en sien hoeveel is 
daar doodgemaak. Julle sien, dit is nie so nie.

Maar die eis van die mense, maak dit nie so nie. Dis wat God gesê en bewys het, dat dit die 
Waarheid is. “Beproef alle dinge. Hou vas aan dit wat goed is.”

Nou ons vind uit, nou, hier omtrent 'n paar maande gelede, een oggend het ek uit die huis uitgestap 
en 'n visioen het gekom.
65

En ek daag enigiemand hier, wat al hierdie jare geweet het, om te sê op enige tyd wat die Here my 
ooit laat sê het “SO SPREEK DIE HERE” behalwe dat dit gebeur het. Hoeveel weet dis die Waarheid, 
steek jou hand op. [Gemeente sê, “Amen.”] Reg. Kan enigiemand dit weerspreek? [Broer Branham talm. 
Gemeente is stil.] Dis waar.

Moenie enige aandag aan die boodskapper gee nie. Kyk na die Boodskap wat dit is. [Gemeente sê, 
“Amen.”] Dis wat dit is. Sien? Dit is nie dit nie. Let nie op na die klein [Leë kol op band.] kaalkop, julle 
weet, persoon, want dis net 'n menslike wese, almal, en ons is almal net dieselfde. Maar kyk wat gebeur. 
Dis wat dit verklaar. Ek is geneem …

Nou, ek weet mense sê allerhande dinge, en ons weet dat 'n klomp daarvan nie reg is nie. Ek kan nie 
antwoord vir wat ander, enige man sê nie. Ek moet antwoord vir wat ek sê. Ek kan net sê of dit 
Waarheid is, of nie. En ek's die een wat verantwoordelik moet wees daarvoor, nie wat iemand anders sê 
nie. Ek kan niemand oordeel nie. Ek is nie gestuur om te oordeel nie, maar om die Boodskap te preek. Let 
op.

Ek moes 'n voorskou van die Kerk hê. En ek is geneem deur Iemand Wie ek nie kon sien nie, en was 
geplaas, soort van op 'n platform. En ek het die soetste musiek gehoor wat ek nog ooit gehoor het. En 
ek  het  gekyk  en  'n  klomp  dametjies  het  gekom,  gelyk  omtrent,  o,  ouderdom  rondom  twintig,  agtien,
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twintig. En hulle het almal lang hare gehad en was aangetrek in verskillende rokke, tipe rokke. En hulle 
het net presies in pas gemarsjeer met daardie musiek, soos dit kon wees. En hulle het van my linkerkant 
gegaan, om na hierdie kant. En ek het hulle dopgehou. En ek het toe gekyk om te sien wie met my 
gepraat het, en ek kon niemand sien nie.

Toe het ek 'n ruk-en-rol orkes hoor kom. En toe ek na my regterkant gekyk het, hierheen oppad, aan 
die terugkom, hier kom die kerke van die wêreld. En party van die … Elkeen van hulle het 'n banier gedra, 
van waarvandaan hulle was. Party van die vuilste dinge wat ek ooit in my lewe gesien het! En toe die 
Amerikaanse kerk nader gekom het, was dit die vreeslikste wat ek ooit gesien het. Die Hemelse Vader is 
my Regter. Hulle het hierdie grys skinderrompe aangehad, soos een van hierdie kroegmeisies, met geen 
agterkant daaraan nie, hierbo, en soos 'n stukkie grys papier opgehou; en soos hoela dansery; verf; 
kort, geknipte hare; sigarette gerook; en geswaai, soos hulle gestap het agter die ruk-en-rol aan.

En ek het gesê, “Is dit die kerk van die Verenigde State?”

En die Stem het gesê, “Ja, dit is.”

En toe hulle verbygegaan het, moes hulle dit hou soos dit, en die papier agter hulle sit toe hulle 
verbygegaan het.
67

Ek het begin huil. Ek het net gedink, “Na al my arbeid en alles wat ek gedoen het.” En alles wat ons 
predikers saamgewerk het … En, broers, ek weet nie hoeveel van julle glo hierdie visioene nie; maar dis 
die Waarheid, vir my. Dis altyd as waar bewys. Toe ek dit gesien het, en geweet het wat aangaan, het 
my hart omtrent gebreek in my. “Wat het ek gedoen? Hoe het ek dit gemis? Ek het reg by daardie Woord 
gebly, Here. En hoe kon ek dit gedoen het?”

Ek het gedink, “Hoe kon U my 'n visioen gee, nie lank gelede nie, en my daarin gesien het? En ek het 
gesê, 'Wel, sal hulle geoordeel moet word?' Hy het gesê, 'Paulus se groep, ook.' Ek het gesê, 'Ek het 
dieselfde Woord gepreek wat hy gepreek het.'” Christen Sakemanne het die artikel daarvan uitgedra. En 
ek het gesê, “Waarom? Waarom sou dit so wees?”

Ek het daardie groep prostitute sien verbygaan soos dit, almal so aangetrek, en het uitgeroep, “Die 
kerk van Mejuffrou V.S.A.” Ek het net flou geword.

Toe, onmiddellik, hoor ek daardie baie soet musiek weer kom, en hier kom daardie selfde Bruidjie wat 
weer verbykom. Hy het gesê, “Hierdie is wat uitkom, egter.” En toe Sy verbygestap het, was Sy presies 
soos die Een wat in die eerste plek was, wat stap in pas met die musiek van God se Woord, wat verby 
marsjeer. En toe ek dit gesien het, het ek daar gestaan met albei hande op, aan die huil, soos dit. Toe ek 
bygekom het, het ek daarbuite op my stoep gestaan, reguit oor die veld uitgekyk.

68

Wat? Sy moet dieselfde Bruid wees, dieselfde soort, gebou uit dieselfde soort materiaal wat Sy in die 
eerste plek was. Nou lees Maleági 4 en kyk of ons nie veronderstel is om 'n Boodskap in die laaste dae te 
hê nie, dit sal “die harte van die kinders terug bring na die vaders,” terug na die oorspronklike Pinkster 
Boodskap, Woord vir Woord. Broers, ons is hier.

Nou, hierdie kerk is veronderstel om 'n teken te ontvang, en sy laaste teken. Ons vind uit hier, in die 
Skrif, kyk nou, sien, die groot geboortepyne wat in hierdie Laodicensiese eeu is. Dit word gebore. Die 
kerk word wedergebore. Nie …

Daar sal nooit 'n ander organisasie wees nie. Enigeen weet dat elke keer wat 'n boodskap uitgegaan 
het … Vra hierdie geskiedkundige. Na 'n boodskap uitgegaan het, het 'n organisasie daaruit gekom; o, 
Alexander Campbell, alles anders, Martin Luther, en alles. Hulle het 'n organisasie daaruit gemaak. En 
gewoonlik gaan 'n boodskap net vir omtrent drie jaar, 'n herlewing. Hierdie gaan al aan vir vyftien jaar, en 
daar het geen organisasie daaruit gekom nie. Waarom? Die dop was die laaste. Ons is by die einde.

69

Sien die geboortepyne? Sien wat die probleem is? Net 'n oorblyfsel sal uitgebring word. Net 'n 
oorblyfsel sal uitgebring word. En dis waarom ek uitroep, en voortbeur, en druk, en elke guns van die 
mens tersyde gestel het op aarde, om guns te vind by God, en net voort te beweeg in Sy Woord.

Sy's in pyn. Dis wat die probleem is. Sy gaan geboorte skenk. Sy moet haar keuse maak. Die 
handskrif is aan die muur. Ons sien die aarde is omtrent net gereed om te gaan. Dis reg. En ons sien die 
kerk, sy's so verrot, sy's omtrent gereed om te gaan. En die geboortepyne is op alles daarvan, op beide 
die wêreld en die kerk.

En daar's bykans 'n nuwe wêreld om gebore te word, en 'n nuwe Kerk om gebore te word, om 
daarnatoe te gaan, vir die Millennium. Ons weet dit.

Kyk. God gee haar … En luister aandagtig hierna, dan gaan ek afsluit. Haar finale teken; haar finale 
Boodskap, haar finale teken. Haar finale teken is, sy moet in die toestande wees soos sy was in die 
begin; die wêreld, die kerk.
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Kyk hoe was dit in die begin, al daardie jare, sonder, van Maleági tot Jesus. Kyk daarna, al die jare 
nou. Kyk daarna, almal destyds daarbinne, die korrupsie wat hulle daarin geplaas het. Kyk na die aarde, 
hoe dit elke keer was, soos in die dae van Noag, sovoorts. Moet in dieselfde soort van 'n tipe wees, en 
ons sien dit. “Soos dit was in die dae van Noag.” Ons sien al hierdie dinge net volgens patroon.

Dan kry ons een finale teken. In Lukas, die 17de hoofstuk, die 28ste vers, Jesus het gesê: “Soos dit 
was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens.” Want, soos dit in 
Sodom was, sien. Nou, Jesus het hierdie selfde Bybel gelees, dieselfde Génesis wat ons lees. Nou, 
afsluit, moet dit nie mis nie. Dieselfde Bybel wat ons lees, het Jesus gelees. En Hy het vir Sy Kerk gesê, 
“Kyk terug en sien wanneer die dae van Sodom weer terugkeer,” verdraaide mense, mans wat hulle 
natuurlike verloor.

71

Kyk na die homoseksueel, hoe dit aan die toeneem is regoor die wêreld vandag, in 'n koerant net 
onlangs. Julle behoort in my kantoor te kom en lees briewe van moeders, vir hulle seuns. En 
homoseksueel is aan die toeneem, ek dink, is twintig of dertig persent in Kalifornië, alleen, oor verlede 
jaar. 'n Groot klomp van die … van selfs regeringmense, is bewys as homoseksueles. Julle regeringmanne 
weet dit. Julle tydskrif, ek lees dit, en in die verskillende dinge wat plaasgevind het. As jy …

['n Suster praat in tale, en dan gee sy 'n uitleg. Dieselfde suster praat weer in 'n ander taal, en dan 
gee sy weer 'n uitleg. Leë kol op band.]

Ek het die regte insig van die Skrif. Dis presies wat God gesê het sou plaasvind. “Laat hom wat in 
tale spreek ook bid dat hy mag interpreteer.”
72

Dit is waar. Ek het vir julle die Waarheid vertel, dan is God hier, om Dit te bevestig. Dis die Waarheid. 
Dis waar.

Nou kyk. Wat was die laaste Boodskap wat Jesus gesê het? “Soos dit was in die dae van Sodom,” 
nou kyk, net voor die Heidense wêreld verbrand was, die vuur. Nou probeer verstaan. Wat het gebeur? 
Daar was 'n klomp mense, louwarm kerklidmate, soos Lot en sy groep onder in Sodom. Daar was 'n ander 
man wat alreeds daaruit gekom het. Om mee te begin, hy was nie daarin nie Dit was Abraham, die een 
wat 'n belofte gehad het van 'n komende seun. Verstaan julle? Sê: “Amen.” [Gemeente sê, “Amen.”] 
Goed.

En nou, net voor die klimaks van die vernietiging gekom het, het God aan Abraham verskyn in baie 
vorms, maar hierdie keer verskyn Hy as 'n Man. Hy was 'n Man. En hy het opgekom na God.

Nou, julle sê: “Dit was nie 'n Man nie.”

Dit was God in die Man. Abraham het Hom genoem, “Elohim.” Dit was 'n Man.

En, kyk, Hy het gaan sit, met Sy rug gedraai na die tent, en Hy het gesê, “Waar is Sara, jou vrou?”

Het gesê, “Sy is in die tent, agter U.”

Het gesê, “Ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe, waaroor Ek jou 'n belofte gemaak het.” 
En Sara het gelag. En Hy het gesê, “Waarom het Sara gelag?” Sien?

Nou, dis wat aangegaan het in daardie dag. Net om te wys die laaste teken wat Abraham gesien 
het, die Uitverkore groep uitgetrek, weg van Sodom. Nou, moenie hierdie gelykenis mis nie, wat jy ook al 
doen. Om mee te begin, die groep wat uitgetrek was, was nie in Sodom nie.

73

Maar twee van die Engele het afgegaan na Sodom. En toe Hulle daar kom, vind ons Lot. En hy het 
hom in 'n teruggevalle toestand bevind, al die homoseksuele en verdraaidhede. Julle ken die storie.

Maar daar's Een wat by Abraham gebly het, was Elohim.

Hulle het die Woord daaronder gepreek. Die prediking van die Woord het hulle verblind, en hulle kon 
nie die deur vind nie. Dis wat dit vandag is.

Maar die Een wat saam met die groep was wat uitgetrek is, het 'n wonderwerk gedoen voor 
Abraham, om te wys dat Wie Hy was, en was met Abraham.

Hy het gesê, “Waarom het Sara gelag?” oor hierdie baba. En Sara het uitgekom en gesê sy het nie. 
En gesê, “Maar jy het.” En Hy sou haar net daar doodgemaak het as sy nie 'n deel van Abraham was nie.

So sou God ons doodgemaak het as ons nie 'n deel was van Christus nie. Die genade van Christus is 
al wat ons bymekaar hou, ons twyfelaars en verdraaiings in die Woord.

Maar, let op, let op wat gebeur het. Jesus draai nou weer om, en sê, “Soos dit was in die dae van 
Lot, so sal dit wees in die eindtyd wanneer die Seun van die mens Homself begin openbaar.” [Leë kol op
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band] Sien? “Seun van die mens,” altyd, in die Bybel, is 'n profeet. Sien? Hy het in drie seuns se Naam 
gekom: Seun van die mens, Seun van God, Seun van Dawid. Sien? En Hy het Sy Naam uitgespreek, 
“Seun van die mens,” want dis die werk wat Hy gedoen het, van 'n profeet, siener. Hy het gesê, “In die 
dae soos dit was in Noag, wanneer die Seun van die mens Homself begin openbaar, dit sal die tyd van 
die einde wees.”

Nou laat ons net dink, net vir 'n oomblik. Nooit het die wêreld 'n boodskapper gehad oor die wêreld 
nie. Ons het Finneys, Sankeys, Moodys, Finneys, Knox, Calvyn, ensovoorts, almal om die wêreld, 
boodskappers vir die kerk in hierdie geboortepyne. Maar nooit het ons ooit 'n man gehad wat uitgaan 
met 'n internasionale boodskap, tot hierdie dag, met sy naam wat eindig met h-a-m nie. A-b-r-a-h-a-m, 
wat ses letters is … A-b-r-a-h-a-m is sewe letters.
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Ons het een vandag met die naam G-r-a-h-a-m, ses letters, en ses is die getal van die wêreld, 
skeppingsdag. Wanneer het die wêreld ooit 'n man daarin gehad nou, wat onder in die kosmos preek, 
daaronder in die wêreld, daaronder wat die mense uitroep: “Bekeer, bekeer! Vergaan, of kom daaruit,” tot 
met hierdie eeu? G-r-a-h-a-m, kyk wat hy doen, preek die Woord, verblind die buitestanders, roep, “Kom 
uit,” 'n boodskapper van God. Jesus het gesê dit sou plaasvind net wanneer die Seun van die mens 
Homself sal openbaar. Nou, daardie, waar's dit? Daarbuite in die kerkordes, wêreld. En hulle het die man 
begin haat daarvoor.

Maar, onthou, daar was ook 'n groep, dit was 'n geestelike groep, die Jakobgroep, nie die Esaugroep 
nie. Daar's 'n Jakob groep wat gesoek het na die seun, wat nie in daardie Babilon was nie, en hulle het 'n 
Boodskapper ontvang. Verstaan? [Gemeente sê, “Amen.”] Abraham, A-b- r-a-h-a-m, hulle het 'n 
Boodskapper ontvang. En daardie Boodskapper, wat was die groot, uitstaande ding wat Hy gedoen het, 
om te wys dit was aan die endtyd? Hy het die denke onderskei wat in Sara se gedagtes was.
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En Jesus, die Seun van God, wat vlees geword het, wat toon dat die Gees van God weer sou afkom 
in daardie klein uitverkore Groepie van aan die endtyd, en Homself sou openbaar op dieselfde manier. 
Geboortepyne! O, broer, probeer asseblief verstaan. Probeer hard. Maak julle harte oop vir 'n oomblik. 
Kyk na Christus. Daardie selfde God is nou reg hier. Daardie selfde Een. Hy het hierdie dinge belowe. En 
as Hy hulle belowe het, is Hy sekerlik in staat om hulle te doen.

Laat ons ons hoofde net 'n oomblik buig. Ek wil hê julle moet net ernstig dink.

Vader, dis nou in U hande. Ek het alles gedoen wat ek kon doen. Ek bid dat U die mense sal help om 
te verstaan. Die Saad is geplant. Stort die water, die Gees, Daarop, Here, en maak Dit nat tot U 
heerlikheid. As ek 'n fout gemaak het, Here, ek het nie bedoel om dit te doen nie. Ek bid, God, dat U Dit 
reg sal interpreteer, aan hulle harte, dat hulle mag sien en verstaan. Skenk dit, Here. In Jesus se Naam, 
bid ek. Amen.
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Die Here seën julle. Ek het julle lief. Hierdie God wat hierdie Woord gepreek het, hierdie God wat 
verantwoordelik is vir hierdie Woord … Ek is net verantwoordelik om Dit te sê. Hy's die Een wat Dit moet 
lewendig maak. Daardie selfde God is hier.

Nou, hoeveel daarbuite het 'n behoefte? Steek jou hand op. Het Hy belowe om hierdie dinge te doen 
in die laaste dae? Nou kyk julle na my. Nou dis soos Petrus en Johannes gesê het, “Kyk na ons.” Asof ... 
Sien? Hy het vir hom gesê. Nou kyk jy hiernatoe. Nou, moet asseblief nie rondbeweeg nie. Hierdie is 'n 
baie … Ek probeer, met my hele hart binne-in my. Wees net werklik eerbiedig. Sien? Elkeen van julle, 'n 
gees, wanneer julle beweeg. Natuurlik, jy's 'n eenheid. Ek probeer die geloof van die mense vang.

'n Vroutjie het verbygegaan en Sy kleed aangeraak, het uitgegaan en gaan sit. Jesus het vir haar 
gesê wat haar probleme was, en sy is genees.

En nou het Hy belowe om dit weer te doen, die Seun van die mens sou Homself openbaar soos Hy 
het by Sodom. Die wêreld is in daardie toestand. Die kerk is in daardie toestand. Nou het God Sy Woord 
gehou? Kyk of Hy het, of nie. O, ons het tekens gehad, spring, praat in tale, profesie, sovoorts. Maar 
wag, daar's 'n ander teken. O, ons het baie vleeslike nabootsings. Dit laat net die regte een skyn. Enige 
vals dollar behoort die regte een te laat skyn.

Nou bid julle. Julle glo. Nou, ek daag julle uit om dit te doen. Julle kyk en glo wat ek vir julle gesê 
het. Hoeveel glo dat hierdie die Waarheid is? [Gemeente sê, “Amen.”] Gee nie om wie jy is, waar jy is nie. 
Ek sal net …
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Elkeen hierbinne, sover ek weet, is 'n totale vreemdeling, behalwe Bill Dauch en sy vrou wat net daar 
sit, sover ek weet. Ek dink ek ken hierdie predikertjie hier van Duitsland af, wat daar sit. En, broer, en 
twee of drie mense wat net daar sit.

Iemand agter in die gehoor, kyk, ver agter. Ek daag julle uit om te glo wat ek julle gesê het is die 
Waarheid.
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Wat van toe daardie Engel van die Here afgekom het oorkant op die rivier, drie-en-dertig jaar gelede, 
en hierdie opmerking gemaak het? Hoe het ek geweet?

En my eie Baptiste pastoor het my uit die kerk gesit, gesê, “Jy het 'n nagmerrie gehad, Billy.”

Ek het gesê, “'n Nagmerrie, niks, Dr. Davis. Dis die manier waarop jy, die houding wat jy inneem, jy 
kan net sowel my gemeenskapskaart neem.”

Ek het geweet daar sou iemand iewers wees wat Dit sou glo. God sou nie 'n Boodskap stuur as daar 
nie party sou wees om Dit te ontvang nie.

O, sekerlik, toe ek uitgegaan en vir die siekes gebid het, was dit baie goed. Maar toe ek begin het 
om julle die Waarheid te vertel van die Woord, toe is dit anders. Julle behoort te weet. Elke Boodskap 
was so.

Jesus was wonderlik toe Hy in die kerk ingegaan het en die mense genees het, en alles. Maar toe Hy 
eendag gaan sit en sê, “Ek en My Vader is Een,” o, daardie, dit het dit gedoen. “As julle nie die vlees eet 
van die Seun van die mens, en Sy Bloed drink nie, het julle geen Lewe in jou nie.” Hy het Dit nie 
verduidelik nie. Hy wou kyk wie by Hom sou staan. Reg.
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Wat dink julle, 'n skare met dokters en dinge sê, “Daardie Man is 'n … Wel, Hy's 'n vampier. Eet Sy 
vlees en drink Sy Bloed?” Hy het Dit nooit verduidelik nie. Hy het Dit nooit verduidelik nie.

Maar steeds het daardie Woord gehou vir daardie apostels. Hulle het nie omgegee nie. Hulle het Dit 
nie verstaan nie. Hulle het Dit in elk geval geglo. Sien? Hulle het geweet, omdat hulle die werke van God 
gesien het, en hulle het geweet dit was. Hy het gesê, “Hulle is hulle wat van My getuig.”

Hier's 'n man, vrou wat net hier sit, het haar hand op. Nou, julle kan my 'n fanatikus noem as julle 
wil; maar daardie selfde Vuurkolom wat die kinders van Israel gelei het deur die wildernis, is reg oor 
daardie vrou.
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Nou, onthou, Jesus het gesê, “'n Klein tydjie en die wêreld sien My nie meer nie, tog sal julle My 
sien. Ek kom van God. Ek gaan na God,” na Sy dood, begrafnis. Hy het vir die Jode vertel. Hy het gesê, 
“Ek … ”

Hy was daardie Rots wat in die wildernis was. Hy was daardie Vuurkolom, “EK IS WAT EK IS.” Wie 
was “EK IS”? Daardie Vuurkolom in daardie brandende bos. Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.”] En Hy het 
vlees geword en onder ons gewoon. Het gesê, “Ek kom van God, en keer terug na God, om te kan 
terugkeer in die vorm van die Heilige Gees.”

En hier is Hy met ons vandag, wetenskaplike foto's is geneem Daarvan. Hier is Hy om meer te bewys 
as enige wetenskaplike foto, enigiets. Hy's hier om dit te bewys, want Dis Hy. “Ek die Seun van die mens 
sal geopenbaar word in hierdie dag.” Nou, daar is Hy. Ek kyk reguit Daarna.

Jy sê, “Sien jy Dit?” Johannes het Dit ook gesien, maar die res van hulle het nie.

Nou kyk, om dit te bewys. Daardie vrou is 'n vreemdeling vir my. Ek het haar nog nooit gesien in my 
lewe nie. Maar sy het iets verkeerd met een van haar ledemate waarvoor sy bid. Is … Dis reg, dame. Jy 
het 'n operasie daarvoor gehad. Dis jou man wat langs jou sit. Julle is nie van hier nie. Julle is van 
Kalifornië. Jou naam is Roland. Jou maagprobleem is ook verby, meneer. Jy het maagprobleme gehad. Het 
jy nie? Wel, dis alles weg. Jou been is genees.
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“In daardie dag, sal die Seun van die mens … ”

Hier, sit reg agter hier, daar's 'n man. Hy's 'n gekleurde man, iets verkeerd met sy oë. Hy's 'n … Ja. 
Hy, sy werk wat hy doen, hy doen iets van 'n motor, politoer motors, motorpoleerder. Reg. Jou oë word 
sleg. Jy het nou net geglo, het jy nie? 'n Baie vreemde ding het met jou gebeur. Jou eerste naam is Fred. 
Dis reg. Jou van is Conn. Dis reg. Glo jy nou? Jou oë gaan jou dan nie meer pla nie. Ek het nog nooit die 
man in my lewe gesien nie.

Die man reg daar agter, hy's ook nie van hier nie. Van Kalifornië. Het 'n slegte rug, Mnr. Owens. Dis 
jy. Die Here Jesus maak jou gesond. Ek het nog nooit die man in my lewe gesien nie, weet niks van hom 
nie. Ek volg net daardie Lig soos Dit gaan.
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“As jy kan glo, alle dinge is moontlik vir hulle wat glo.”

Kêreltjie wat hier sit, het 'n breuk, dra bril en 'n grys pak. Fred, God genees jou as jy dit glo. Sal jy 
dit aanvaar? Goed. Ek het hom nooit gesien in my lewe nie.

Mev. Holden, wat daar oorkant sit van hom, wat lei aan oogprobleme. Ek ken nie die vrou nie, haar 
nog nooit in my lewe gesien nie, maar dis waar. Sien? “As jy kan glo.”
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Waaroor huil jy, sus? Jy het 'n senuweeineenstorting, brongitis, hartprobleem. Glo jy dat God jou sal 
gesond maak? Wat daar op die punt van die sitplek sit. As jy glo met jou hele hart, sal Jesus Christus jou 
gesond maak. Al daardie senuweeagtigheid sal van jou weggaan, jy voel asof jy terug is in jou normale 
toestand. Die duiwel lieg vir jou. Aanvaar jy dit? Nou steek jou hand op, sê, “Ek sal dit aanvaar, dan.” 
Goed. Dis alles verby.

Wat? Hierdie kerk gaan deur 'n geboortepyn. Sal julle nie nou julle keuse maak in Sy Teenwoordigheid 
nie? Ek het julle presies die Woord gewys wat Hy gesê het Hy sou doen.
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Deursoek hierdie gebou, vra enigiemand wat ooit getref is, of mee gepraat, of wat dit ook al was, en 
kyk of ek hulle ooit gesien het, hulle geken het, of enigiets van hulle. Dink julle 'n man kan dit doen? Dis 
totaal onmoontlik vir dit om te gebeur.

Wel, wat is Dit? Die Seun van die mens. “Die Woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard, 
wat die gees onderskei, die geheime van die harte.” Net presies soos Dit was toe Dit vlees geword het 
hier op aarde, in die Seun van God, nou word Dit geopenbaar deur die Seun van God soos Hy kom om 'n 
Bruid uit te roep uit daardie stelsel. “Kom uit daaruit. Wees afgesonder, sê God. Moenie hulle onrein dinge 
aanraak nie, en God sal julle ontvang.”

Is julle gereed om julle hele lewe aan God te gee? As julle is, staan op julle voete, sê, “Ek sal, deur 
God se genade, Dit reg nou aanvaar, vir alles wat in my is.”

Halleluja! Prys God! Glo julle Hom? [Gemeente sê, “Amen.”] Steek dan julle hande op en bid saam met 
my.
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Bely julle ongeregtigheid. Geboortepyne! Dis moeilik om te sterf, maar sterf reg nou. Sterf, kom uit 
julle eie ongeloof. Kom uit daaruit. Hierdie is die Woord van God wat gemanifesteer is, net soos Dit was 
toe Jesus op die aarde gekom het. Dis Jesus Christus weer bewys onder julle.

Abraham het dadelik 'n seun ontvang, die beloofde seun, nadat dit plaasgevind het.

En Jesus kom weer. Dis Sy Gees. Hy's so naby aan die aarde, so naby om te kom, dat Hy gereed is 
om julle te ontvang, as julle gereed is om Hom te ontvang.

Nou steek julle hande op en bid saam met my.

Here God, laat al die priesters vashou aan die altare. Laat die mense uitroep. Mag die Vuurkolom en 
die Wolkkolom inbeweeg in die mense vandag, en hulle rustig stem, Here, tot die besef van die 
Teenwoordigheid van die lewende en magtige God. Skenk dit, Here. Ontvang hulle. Ek bid hierdie gebed 
vir elkeen van hulle, in die Naam van Jesus Christus.

85

Vul elkeen met die Heilige Gees, wat nie die Heilige Gees het nie. Here, mag die herlewing van hierdie 
veldtog, hierdie diens, nou breek in 'n groot, magtige uitstorting van die Heilige Gees. Mag die siekes 
genees word, die blindes sien, die kreupeles loop. Mag die manifestasie van die lewende God ingebring 
word in die teenwoordigheid van die mense, soos dit vanmiddag was, en mag die mense dit ontvang. In 
die Naam van Jesus Christus vra ek dit.

Steek nou julle hande op en prys Hom, en ontvang waarvoor julle gevra het.


