
Dit Is Die Opkoms Van Die Son
Jeffersonville, Indiana USA
18 April 1965 (Oggend)

Laat ons ons hoofde buig. Here, soos ons hier vergader op hierdie mooi Paasfees oggend, sien die 
botsels uitloop, die bye wat in vlieg en hulle gedeelte kry, die voëls wat sing asof hulle harte wil bars van 
vreugde, omdat daar 'n Paasfees is. Ons glo dat U Jesus opgewek het uit die dode, baie jare gelede, en 
vandag vier ons hierdie aandenking.
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En laat daar tussen ons almal,'n Paasfees kom vandag. Mag ons, as Sy diensknegte, Sy Woord 
verstaan, dat ons dan in Sy gemeenskap was, en dat ons nou saam met Hom opgestaan het en saam sit 
in Hemelse plekke.

Seën die diens hier in die tabernakel, en oor die lande waarnatoe dit gaan, deur hierdie telefoon.

Genees al die siekes en beproefdes. Mag dit ook 'n Paasfees wees vir hulle, en 'n eksodus van siekte 
tot krag. En diegene wat dood is in sonde en oortreding, mag hulle lewe vandag deur Christus. En ons 
sal U loof, want ons vra dit in Sy Naam. Amen.

Ek beskou hierdie beslis as 'n wonderlike voorreg, vanmôre om terug te wees hier in Jeffersonville, 
Indiana, met hierdie groot gemeente, die kerk gepak en staan, rondom en buitekant, in die parkeer area 
en oral. Aan julle mense op die telefone dwarsdeur die nasie, dis 'n pragtige oggend hier.
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Vyfuur vanmôre, het my vriendjie met 'n rooi bors opgevlieg bo by die venster en my wakker gemaak. 
Het gelyk asof sy hartjie wil bars, en sê, “Hy het opgestaan.” Ek het altyd aan hierdie klein voëltjie 
gedink as 'n vriend van my, want ek hou van hom.

Soos die legende oor hom sê, “'n Klein bruin voëltjie het Hom gesien ly aan die kruis, waar sonde 
Hom geplaas het.” Natuurlik, het die voëltjie geen sonde gehad nie. Hy hoef nie vir die klein voëltjie te 
sterf nie. “Maar hy het in die kruis vasgevlieg en die spykers probeer uittrek, met sy klein bekkie, en sy 
bors heeltemal rooi gevlek.” En dis die manier wat ek myne ook wil hê, soos 'n skild, om te probeer om die 
glorieryke Ding waarvoor Hy gesterf het te beskerm.

Ons besef dat ons tyd hier beperk is, veral vir daardie vriende wat deur hierdie telefone inluister, ek 
wil graag vanmôre, julle aandag vestig op 'n foto wat 'n tyd gelede geneem is deur die kamera, van 'n 
visioen wat ek gehad het hier by die tabernakel, vertrek van Indiana, na Arizona; waar ek sewe Engele 
ontmoet het in die vorm van 'n piramiede. Onbewus van wat later sou gebeur het, toe ek daar kom, het 
ek gedink dit was die einde van my lewe, dat niemand daardie ontploffing kon oorleef nie; en ek is seker 
julle almal is bekend met die storie. En toe in Sabino Canyon, een oggend soos hierdie, terwyl in gebed, 
was daar 'n swaard in my hand geplaas, en gesê, “Hierdie is die Woord, en die Swaard van die Woord.”
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Later, het die Engele verskyn soos geprofeteer was. En terselfdertyd, het 'n groot samekoms van Lig 
weg gegaan waar ek gestaan het, en dertig myl hoog in die lug beweeg, en om die sirkel, soos die vlerke 
van die Engele, en in die lug 'n vorm van 'n piramide geteken het in dieselfde konstellasie van Engele wat 
verskyn het.

Wetenskaplikes het die foto geneem, die hele pad van Mexiko, soos dit beweeg het uit noordelike 
Arizona, waar die Heilige Gees gesê het ek sou staan, “veertig myl noordoos van Tucson.” En dit het in 
die lug opgegaan, en Life tydskrif het die foto's geneem, “'n Geheimsinnige iets ver in die sfere, waar 
daar geen vog kon wees nie, waar daar geen verdamping van enigiets kon plaasvind nie; dertig myl hoog 
en sewe-en-twintig myl breed,” en wat reguit opkom van waar daardie Engele was.
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Nou, hulle wou weet, en het gevra. Die wetenskaplikes, die een van hulle in Tucson, wou een of 
ander betekenis weet, maar ek het hulle nie gesê nie. Julle almal het dit geweet, was vertel voor die 
tyd. Maar dit was nie vir hulle nie; dit was vir julle.

En daar het Hy met my gepraat, en het gesê, “Die Sewe Seëls sal geopen word. Die sewe 
verborgenhede, sewevoudige geheime van die Bybel, wat verborge was sedert die grondlegging van die 
wêreld, sal geopenbaar word.” En ons, as 'n nederige groepie, vergelyk met die hele wêreld, ons geniet al 
hierdie seëninge, en hoor daardie verborgenhede. Huwelik, egskeiding, die saad van die slang, al hierdie 
verskillende vrae, was volkome aan ons geopenbaar, nie deur die mens nie, maar deur God, Homself, wat 
daardie sewe verborgenhede geopen het; van wat die Kerk was, hoe Dit was in Christus van die begin, 
en hoe Dit geopenbaar sou word in die laaste dag.
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En nou, soos dit opgegaan het, ons het die foto buite op die plakkaat. Maar, nou, ek het die foto 
wat hier lê, as julle oplet, soos Life tydskrif dit gehad het. Maar ek wonder of my gehoor, hier sigbaar, al 
ooit regtig na die foto gekyk het, sien, sien, na die manier hoe dit moet wees.

Julle onthou, ek het gepreek toe hierdie visioen gekom het, oor die onderwerp van die Boek van die 
Openbaring, waar die ou regters, waar ons Jesus gesien het in Openbaring 1. Toe ons begin het om die 
Sewe Seëls te open … of die Kerkeeue, liewer, net voor die oopmaak van die Sewe  Seëls.  Christus  het
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gestaan met “hare soos wol, wit.” En ek het dit vir julle beskryf, dat die ou Engelse regters, en regters 
van lank gelede, toe hulle na die bank gegaan het, om ingesweer te word, was die hoogste gesag aan 
hulle gegee. Hulle het 'n wit pruik, soos dit was, op hulle koppe gedra, om hulle hoogste gesag te wys.

Wel, as julle die foto soos dit sal draai en kyk, kan julle dit waarskynlikk van die gehoor af sien, dis 
Christus. Kyk Sy oë kyk hier, net so perfek soos dit kan wees; dra die wit pruik van Opperste 
Goddelikheid en Regter van die hele hemele en aarde. Kan julle Sy oë, neus, en Sy mond sien? 
[Gemeente sê: “Amen.”] Draai net die foto soos dit, die manier wat hulle dit gehad het; op hierdie 
manier, die manier wat dit veronderstel is om te wees. En jy … Kan julle dit sien? [“Amen.”] Hy is 
Opperste Regter. Daar is geen ander behalwe Hom nie. En dit is weer 'n perfekte identifikasie, 'n 
bevestiging dat hierdie Boodskap die Waarheid is. Hierdie is die Waarheid. Dit is waar. En wat Hom nie 'n 
derde Persoon maak nie, maar die enigste Persoon!
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Met die wit, sien, julle sien die donker, Sy gesig, Sy baard, en Sy oë. En let op, Hy kyk... Van Hom af 
kom hierdie Lig wat skyn aan die regterkant, waarna Hy kyk. En aan die kruis, dis waarna Hy gekyk het, 
na die regterkant, waar Hy die sondaar vergewe het. In die Lig van Sy opstanding, gaan ons steeds 
voort in Sy Naam.

Ek wens, vanmôre, dat ek het baie tyd gehad om op hierdie verskynsel te spandeer dis verhewe bo 
enige sweem van twyfel, bewys vir die afgelope dertig jaar, of vyf-en-dertig jaar, reg hier by hierdie 
kerk; daar onder op die rivier, toe daardie selfde Lig afgekom het hier in Jeffersonville, in 1933, en 
daardie woorde gespreek het: “Soos Johannes die Doper gestuur is om die eerste koms van Christus 
voorafgaan, sal jou Boodskap die tweede voorafgaan.” Ons is by die endtyd, en ons sien dit. Ons wonder 
somtyds waarom het dit nog nie versprei oor die aarde nie; miskien een of ander tyd sal ons 'n kans kry 
om dit te verduidelik, as God wil.
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Nou wil ek hê julle moet in julle Bybels blaai, soos ons altyd glo dat die Woord eerste moet kom, die 
lees van die Woord. Ek lees Dit, want Dit... My woorde is die woord van 'n man, dit sal faal; maar die 
Woord van God kan nooit faal nie.
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Ons gaan nou uit die Heilige Skrif, 'n teks lees. En ons wil hê julle moet blaai, na die eerste drie 
plekke in die Bybel, wat ek gekies het om uit te lees. Een van hulle is in Openbaring, die 1ste hoofstuk, 
en die 17de en 18de vers; dit is waar Hy verskyn het met “Sy hare so wit soos wol; en Sy voete was 
soos koper.” En dan wil ek hê julle moet ook Romeine 8:11 in julle Bybels kry. Ek het vanmôre, drie plekke 
uit die Heilige Skrif gekies om te lees, vir my Boodskap vandag, wat die Here op my hart geplaas het vir 
die opstanding. En dan wil ek hê julle moet, ook, Markus 16:1 en 2 kry. Daar sal ek my konteks trek.

Nou in Openbaring 1:18, lees ons hierdie Woorde, 17 en 18.10

En toe ek Hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my 
gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste

en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die 
sleutels van die doderyk en van die dood.

En in Romeine die 8ste hoofstuk en die 11de vers, lees ons dit.

En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy 
wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy 
Gees wat in julle woon.

En nou in Markus die 16de hoofstuk, die hoofstuk van die opstanding, die 16de hoofstuk, die 1ste en 
2de verse.

En toe die sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, en 
Salóme speserye gekoop om Hom te gaan salf.

En baie vroeg op die eerste dag van die week, net ná sonop, kom hulle by die graf.

Nou, my teks vanmôre, wil ek neem vir 'n teks: Dit Is Die Opkoms Van Die Son. En as 'n onderwerp, 
wil ek gebruik: “die lewendmakende Krag.”
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Nou, julle weet, miskien het jy geluister na die radio en die verskillende predikers wat praat. En ons 
edele Broer Neville het sy Pase onderwerp vanmôre gepreek, oor die opstanding. En ek het gedink 
miskien sal ek dit 'n bietjie van 'n ander rigting bring, nie om anders te wees nie, maar net om 'n bietjie 
meer by te voeg, miskien van 'n ander hoek benader, vir julle. Die Skrifte, elke hoek wat jy benader saam 
met die Skrifte, Dit verklaar altyd Jesus Christus. Jy kan nie daarvan wegkom nie, enige manier. Dit 
verklaar Hom altyd.

Nou, soos die wêreld vandag in 'n herdenking diens, of, ten minste, in die Verenigde State en hierdie12
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kant van die aarde, vanmôre, in die kerke en dwarsdeur, vier 'n herdenking van die grootste triomf wat 
die mens ooit gehad het.

Ek dink, as Verlosser toe Hy gesterf het, of as 'n baba toe Hy gebore is, kon Hy nie hier gewees het 
as Hy nie op die aarde was nie. En toe Hy gesterf het, het Hy verseker versoening gebring vir ons 
sonde. Maar, tog, daar was baie oulike klein babatjies gebore, en daar was baie mense wat gely het en 
gesterf het vir 'n goeie rede, maar daar was nooit een wat homself weer kon oprig tot op hierdie dag nie.

Nou, dit is die grootste week in die geskiedenis, die grootste viering van alle tye, is hierdie Pase 
waar Hy bewys wat Hy gesê het. Mens kan dinge sê, maar tog kannie volkome glo of dit presies so kan 
wees nie, deeglik, totdat dit kan bewys word dat dit die Waarheid is. En soos God, Wie gesê het: 
“Beproef alle dinge; hou vas aan dit wat goed is,” Hy sal nie vir jou sê om iets te doen wat Hy Homself 
nie sou doen nie. So Hy het bewys Wie dit was wat gesterf het vir ons sonde.
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En, nou, nie alleen is dit 'n gedenkteken dag, van al hierdie groot Paasblomme, en Paas hoede, en 
pienk konyne, ensovoorts, waarin ons beland het, en die heilige viering nie; wat goed is, maar hierdie is 
nie die ware ding op daardie manier nie.

Soos mense vandag probeer sê: “Ons moet voete was eenmaal 'n jaar, op Donderdag, en op Vrydag 
moet ons die nagmaal neem,” en alle verskillende doktrines van … Hulle stry oor of dit hierdie dag of 
daardie dag behoort te wees, of dit 'n sabbatdag of die eerste dag van die week; of … Al hierdie dinge is 
net bloot tradisie. Watter nut sou dit vir enige van julle hê, of jy Vastyd gehad het of nie Vastyd nie, as 
daar geen Lewe in jou is nie? Dis net 'n gedenkteking. Wat, miskien niks daarteen is nie, maar hulle het 
beslis hulle tradisies uitgevoer, maar die belangrikste ding agterweë gelaat.
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Satan gee nie om hoe godsdienstig jy is, of hoe goed jy in jou Doktriene is nie. As jy daardie Lewe 
mis, sal jy in elk geval nie op kom nie. Maak nie saak hoe godsdienstig, hoe goed, hoeveel kerke jy aan 
behoort het of sal behoort nie, dit maak nie saak nie, tensy jy wedergebore is.

Daarom, as God Jesus uit die dood opgewek het, het Hy Hom opgewek vir 'n gedenkteking? En is 
hierdie opstanding oggend net 'n een dag in die jaar, of 'n sekere dag wat ons dit vier? Of, is ons 
weldoeners van Sy opstanding? Wat beteken dit vir my? Wat beteken dit vir julle? Nou, ons glo, deur 
geloof, dat Hy opgestaan het uit die dood, maar wat het dit met my te doen? Dit was tweeduisend jaar 
gelede.

Nou om hierdie teks te vind!

Ek was moeg, my arm is seer, van die inspuitings wat die verpleegster my gegee het. Want, soos 
julle weet, vertrek ons oorsee, oor 'n paar dae, en ek en my seun moet hierdie inspuitings kry. En met 
cholera, geel koors, en alles, was ek nogal moeg, dit maak my siek. Want, Caesar vereis van jou om 
hierdie inspuitings te kry voor jy na 'n ander land toe gaan. En Hy het gesê: “Gee Caesar wat Caesar 
toekom, maar dan gee God wat God toekom.”
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En soos ek het daar gesit het, gewonder wat sou ek vanmôre vir hierdie wagtende gehoor spreek; 
waarvoor ek baie dankbaar is, en mans en vroue wat hulle lewe sou neerlê vir wat jy sou sê. “Hoe sou 
ek dit doen? Wat moet ek vir 'n teks neem?”

En toe terwyl ek daar gesit het, amper aan die slaap, het my deur geskud, buite op die voorkant van 
die huis. Daar is niemand behalwe myself, sover ek geweet het nie. Ek het geluister. Ek het dit net nie 
reg gesnap nie. Naderhand, het die studeerkamer deur, waar ek na my studeerkamer toe draai, dit het 
geskud, en iemand het bly skud aan die deur. En ek na die deur toe gegaan en dit oopgemaak, en, tot 
my verbasing, het 'n mooi, klein, blonde-kop, blou-oog meisie daar gestaan, gelyk soos 'n klein Paas 
blommetjie; wat nou hier sit en na my kyk.
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Sy het vir my 'n kaart gegee. En dit was die … Natuurlik, ek reken wanneer ek tuiskom sal daar 
Paasfeeskaartjies wees, ensovoorts; maar as ek die huis verlaat is dit die enigste een, wat ek ontvang 
het. En sy het gesê: “Broer Branham, dit is van pappa en my.” Sy wou seker wees dat “my” daarin was. 
En haar artritise vader, wat in 'n rystoel sit, het hierdie kaart gestuur. Toe ek dit geneem het en die klein 
liefling bedank het, het sy omgedraai en weggestap van die deur, toe het ek die kaart oopgemaak.
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En in die inhoud van hierdie kaart het ek my teks gekry. Want, op die kaart was Markus 16:1 en 2, 
sonop, die son het opgekom. Toe het ek gedink aan dit, en dan die onderwerp van “die lewendmakende,” 
van Jesus Christus wat uit die dode opgewek is, het ek my onderwerp gekry.

Nou, die son, by die opkoms van die son. Wel, daar was 'n tyd toe die wêreld in uiterste duisternis 
gelê was. Dit was sonder vorm, en was leeg. En dit was heeltemal bedek met water, en het daar gelê in 
die donker, triestige, somber atmosfeer. En die Gees van God het beweeg op daardie water, en gesê: 
“Laat daar lig wees.” God het 'n rede gehad om dit te doen, want daar onder daardie water was daar 
sade wat Hy geplant het, en dit moes daardie sonlig kry om dit te laat lewe.

18
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En die eerste Lig wat ooit gegee was op die aarde was God se gesproke Woord. Die eerste Lig wat 
ooit die aarde getref het was God se gesproke Woord. Hy het gesê: “Laat daar lig wees,” en daar was 
lig. Wat duisternis in lig verander het, in orde om 'n skepping voort te bring van vreugde en lewe op die 
aarde. Toe, die Gees van God, soos Dit met liefde en medelye beweeg het, op daardie groot dag, die 
eerste dag van die aanbreek van die skepping op die aarde; het die son opgekom en sy strale oor die 
waters gevee en dit opgedroog van die aarde, en 'n atmosfeer bo geskep. En, vir die eerste keer, met 'n 
saad het dit vreugde en lewe na die aarde gebring. Dit was 'n groot uur.
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Maar, o, dit was niks, daardie sonsopkoms, as die sonsopkoms op daardie Paasoggend. Hierdie tyd, 
met die son wat in die hemele spring, 'n groter sonsopkoms gelewer as ooit; want hierdie sonsopkoms 
was groter nuus, as wat dit gedoen het met die sonsopkoms aan die begin. Hierdie sonsopkoms het nuus 
gebring, dat: “Hy opgestaan het! Hy is lewend gemaak van die dood, soos Hy belowe het. Hy het uit die 
dood opgestaan.”

Die eerste keer toe die son opgegaan het, in Génesis, was dit 'n boodskap dat daar lewe sterflike 
lewe gaan wees op die aarde.
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Maar hierdie keer, toe die son opkom, was daar 'n dubbele son opkoms,'n ander Seun, wat opkom. 
Dit was die … nie net die s-o-n wat opkom nie, dit was die S-e-u-n wat opgestaan het om Ewige Lewe 
te bring aan al God se beloofde Saad wat Hy deur sy voorkennis gesien lê het op die aarde.

Net so min kan die botaniese lewe gelewe het destyds daar aan die begin sonder die s-o-n om dit 
tot lewe te bring, nie meer as, vandag, wanneer seuns van God op die aarde is, dit neem die lig van die 
S-e-u-n om hulle na die Ewige Lewe te bring, Sy uitverkorenes wat Hy geken het voor die grondlegging 
van die wêreld. Hy het hulle gekies in Homself voor die grondlegging van die wêreld.

En toe op Paasoggend, op daardie tyd het ons liggame iewers in hierdie grond gelê, want ons is die 
stof van die aarde. En in die Hemel, was daar 'n Boek van herinnering, en Sy eienskappe was in Hom, 
omdat in die wete dat hierdie Seun van God opgestaan het, sal Dit ook elke seun wat voorbestem was 
laat opstaan tot die Lewe in hierdie wonderlike tyd. Hy het geweet dit sou wees. En wat 'n meer 
glorieryke sonsopkoms was dit as wat dit was aan die begin, by die tyd toe dit eerste opgekom het.

Nou, op hierdie belangrike oopmaak van die Paasseël!

Nou, vandag het ons 'n tuberkulose, Paasseël. Mense stuur 'n boodskap, een na die ander, en om 
hierdie groot fonds of veldtog te ondersteun, vir die dokters en mediese wetenskap om op iets te werk, 
om die tuberkulose se vertraging te help. Hulle is 'n seël, wat ons noem 'n Paasseël, wanneer ons 
boodskappe stuur vir mekaar. Maar wanneer ons die boodskap ontvang, word daardie seël gebreek, 
omdat die seël die boodskap bind wat aan die binnekant is.
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En nou, die ware Paasseël, op hierdie sonsopkoms is gebreek; en die geheim, van die Lewe na die 
dood, is geopenbaar. Voor daardie tyd, het ons nie geweet nie. Die wêreld tas in die duisternis, tas 
rondom, die mens se suspisie. Teorieë was tussen die mense se harte, en tradisie is gevorm. Mense het 
afgode aanbid. Hulle aanbid die son. Hulle aanbid alle soorte van gode. En alle soorte mense wat 
aanspraak gemaak het, hulle is almal in die graf, en hulle bly in die graf.

Maar die werklike Seël is gebreek. en Een Wie eenmaal gelewe het, soos ons lewe, gesterf het soos 
ons sal sterf, het opgestaan uit die dood. Wat 'n oggend! Nooit een soos dit in die hele geskiedenis van 
die wêreld nie. Die geheim is bekend gemaak dat Hy beide die opstanding en die Lewe was.

En Hy het gesê, toe Hy na vore gekom het op daardie oggend: “Omdat Ek lewe, lewe julle ook.” Nie 
alleen het Hy die voordeel gehad van die opstanding nie, maar al daardie Saad wat gerus het in God se 
groot belofte was 'n erfgenaam van daardie opstanding tot die Lewe. Want, Hy het gesê: “Omdat Ek 
lewe, sal julle ook lewe.” Dit was die breek van die Seël. Want Hy het opgestaan, so sal elkeen wat in 
Christus is, opstaan saam met Hom.
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Op hierdie glorieryke sonsopkoms, het God Sy Woord bewys, en bevestig, Al die swaarmoedigheid en 
twyfel wat in mense se gedagtes was is weggeneem, want hier was Hy Wat eenmaal gelewe het, geëet, 
gedrink, en gemeenskap gehou met die mensdom, wat gesê het: “Ek het mag om My lewe af te lê; Ek 
het mag om dit weer op te rig.” En nou het Hy nie net alleen die stelling gemaak nie, maar Hy het bewys 
dat dit die Waarheid is. O, watter glorieryke ding is dit nie!

Ek is seker dat selfs ons vanmôre, wat dit glo, nie kan begryp wat 'n groot ding dit was nie. Omdat 
Hy opgestaan het uit die dood, is ons ook reeds opgewek uit die dood, want ons was in Hom.

Let nou op. Soos die somberheid die aarde oordek het, en die sade kon nie lewe sonder die s-o-n 
opkom nie, en somberheid het die aarde oordek. En nou het die S-e-u-n opgestaan, en alle somberheid 
het verdwyn deur hierdie Lig, soos Dit versprei het oor die nasies, aan die mense, dat: “Hy is nie hier 
nie, maar Hy het opgestaan!” Wat 'n stelling! Hy het Sy  Woord  bewys.  Hy  het  Dit  bewys,  om waar  te
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wees, want Hy het nou die dood die hel en die graf oorwin.

Die drie-eenheid van die Duiwel; dood, hel, en die graf; want Satan is die outeur van dood, hy is die 
eienaar van die hel, en ook die graf. En dit was die drie-eenheid van Satan, wat die oorsaak was deur 
een ding, dit was die dood. Dood, gaan jy na die graf; en as 'n sondaar, gaan jy na die hel. Alles maar 
die einste een ding, die drie-eenheid van Satan, wat die dood was. Wat die mens in gevangenskap 
gehou het al hierdie jare.

Maar nou die ware drie-eenheid van God, wat Een gemanifesteer is in Christus, Wie die Lewe was, 
en die Seëls gebreek het, en die vyand oorwin het, en opgestaan het, die een ware en lewende God. “Ek 
is Hy wat dood was, en Ek is lewend vir ewig, en het die sleutels van die dood en hel.” God, in Een, Mens 
gemaak, en onder ons gewoon, en het elke vyand oorwin. En het bewys dat die drie-eenheid van Satan 
oorwin was, en dat die drie-eenheid van God bekend gemaak is, want net God alleen het die mag gehad 
om weer Lewe terug te bring. Hy was daardie Emmanuel. God was gemanifesteer in die vlees.
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Geen wonder Hy kon daar, in Matthéüs die 27ste hoofstuk eis: “Al die magte in die Hemel en aarde 
word oorgegee in my hand. Ek stuur julle om My getuies wees, na die hele wêreld.” Hy het beide dood, 
hel, en die graf oorwin. Nie net het Hy dit gedoen; triomfantlik uitgekom nie maar met al die mag in die 
Hemele en die aarde. Alles wat die Vader was, alles wat die Heilige Gees was, en alles wat daar ooit 
was, was in Hom. “Al die mag in die Hemele en in die aarde is aan My gegee.” Alles anders is magteloos. 
Hy het dit oorwin.

Nou! En dan, nie net dit nie, Hy stuur Woord aan Sy dissipels, Sy gelowiges. “Vrees nie, want Ek is 
Hy wat dood was, en weer lewend is vir ewig. En ek het die sleutels van die dood en hel; ek het dit 
alreeds oorwin. Moenie meer vrees nie, vir elke bestemde, voorbestemde Saad van God sal tot Lewe kom 
wanneer daardie Lig versprei word oor die aarde, van die glorieryke Evangelie. In elke eeu, sal dit die oes 
voortbring wat God Dit bestem het om te doen.” Hy het uit die dode opgestaan.

25

O, wat 'n wonderlike ding is dit: “Ek lewe, of lewend gemaak.” Die woord beteken, die woord 
lewendig, die Griekse woord beteken dis iets wat “lewendig gemaak word na die dood.”

Soos die saad wat in die aarde gaan, dit moet sterf, elke deeltjie van die saad. Dit moet verrot, elke 
deeltjie van die saad. En elke deeltjie van die lewe, wat in die saad was, moet weer voortkom.

Hy was “lewend” gemaak. Nie net dit nie. “En sal dieselfde Lewe wat My lewend gemaak het, die 
Krag wat My uit die graf gebring het, Sal Ek op julle stuur, om julle lewend te maak, sodat waar Ek is 
daar sal julle ook wees.”

In Lukas, 24ste hoofstuk, 49th vers. Hy het gesê: “Kyk, Ek stuur die belofte van die Vader op julle; 
maar vertoef, of wag julle, in die stad van Jerusalem, totdat julle toegerus is met Krag van Omhoog.” Om 
te wys dat Hy nie net al die voordele daaruit getrek het nie, maar Hy het daardie voordele gedeel.

26

Hy het gekom om te verlos, of om Lewe te bring, daardie voorbestemde Saad wat God gesien het 
voor die grondlegging van die wêreld en hulle name in die Boek van die Lewe te plaas. En hier is hulle op 
die aarde, sonder hoop, Hy het nie net gekom om die Seën te wees nie, maar om die Seën met elke 
voorbestemde Saad te deel. Nou, as die Saad nie op die aarde was nie, kan dit nie lewe nie. Dit moes op 
die aarde wees, en ook ontkiem. Maak nie saak hoe lank Dit in duisternis gehou was nie, Dit sal voortkom 
wanneer die S-e-u-n Daarop skyn. Let nou op, Hy het gekom om Dit met ons te deel.

Geen wonder die Evangelie is goeie nuus nie. Die einste woord Evangelie beteken “die goeie nuus.” 
Die goeie nuus, wat? As 'n man gesterf het om ons ontwil, dis goeie nuus. As Christus gebore is, dis 
goeie nuus. Maar nooit 'n nuus, nooit was daar nuus soos hierdie nuus nie, dat, Hy Wie die belofte beloof 
het, het ook die belofte bevestig, dat: “Hy leef vir ewig, en het die sleutels van beide dood en hel, in Sy 
hand.” Al die somberheid was weg geskud. Daar was geen meer somberheid om gesien te word nie, want 
die Seun was op uit die graf. Daar was geen: “Wel, Hy sal kom, of Hy mag kom.” Hy het alreeds gekom, 
die Evangelie, goeie nuus!

27

Let op, die einste Boodskap van die Evangelie, Ditself, is om vir die mense te bewys dat Hy 
opgestaan het. “Gaan sê vir My dissipels dat ek uit die dood opgestaan het, en ek sal hulle ontmoet, om 
dit met hulle te bevestig.” O God, hoe in hierdie laaste dag sal daar weer Lig wees oor die aarde! “En Ek 
sal vir My dissipels bewys! Gaan vertel hulle ek is nie dood nie, en ek is nie 'n tradisie nie, maar ek is 'n 
lewende Christus. Ek sal hulle ontmoet. Neem hierdie Boodskap na My dissipels, dat Ek uit die dood 
opgestaan het,” die Evangelie, goeie nuus.

28

Jy sê: “Is dit reg?”

Hebreërs 13:8 het gesê: “Hy's dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid.” Ons, Sy erfgename, is 
om te bewys Sy Lewe is in ons nou, die erfgename van hierdie Lewe. Die Lewe, daar was nooit 'n lewe 
gelewe soos dit nie; Hy was die Seun van God. En Hy het gesterf, en dit het dit uit gesluit, maar toe Hy

29
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op Paasoggend uit die dood op gestaan het, toe het ons, as Sy diensknegte, van Hom opdrag gekry om 
die hele wêreld in te gaan en hierdie goeie nuus te bring aan elke persoon, dat Hy lewe. En hoe kan ons 
dit doen deur die Woord alleen? Want daar is geskrywe: “Die Evangelie het nie deur die Woord alleen 
gekom nie, maar deur die krag en die manifestasie van die Heilige Gees, om te bewys dat Hy lewendig is.”

Nou, as daar 'n ander evangelie is, toe Paulus met een van die groepe gepraat het, “Ek is so verbaas 
dat julle na 'n ander evangelie gedraai het.” Want daar is geen ander nie, maar 'n skyngelowige 
evangelie, na 'n denominasionele fiksie, wat dan weg draai van daardie goeie nuus.

30

“En omdat Ek leef, leef julle ook. En Ek woon in julle, en die werke wat Ek doen,” Johannes 14:12: 
“die werke wat Ek doen sal Myself identifiseer in jou.” Wat 'n Boodskap! Geen wonder, ons het 'n donker 
wêreld van teologie, maar in die aandtyd sal daar weer Lig kom. Daar sal 'n opstanding in die aandtyd 
wees. Dit sal Lig wees teen die aandtyd.

Nou, die einste doel van die Boodskap wat gestuur was, dat: “Hy opgestaan het uit die dood,” ons 
Sy erfgename, ons wat die opstanding saam met Hom deel, trek voordele van dit, om die wêreld te 
bewys dat Hy lewendig is. Ons kan dit nie doen deur woord alleen nie. Ons kan dit nie doen deur een of 
ander tradisie van die mens nie. Ons reflekteer net presies wat ons na wys.

31

Ek is bevrees vandag dat te veel van ons nie mense by Christus kry nie. Ons bring hulle na 'n kerk, 
na 'n teorie. Maar ons moet hulle by Christus kry. Hy is die enigste Een, en die enigste Een wat Lewe 
het. “Hy wat die Seun het, het Lewe.”

En as die lewe van 'n man wat dood is geprojekteer word in jou, sal jy dieselfde lewe leef wat hy 
gelewe het.

As die bloed van 'n man 'n sekere tipe was, en jy het die bloed van een man geneem en die bloed 
verander van die een man in 'n ander, sal hy absoluut daardie tipe bloed wees.

En as jou gees wat in jou is, gereken is as dood, en jy is gesalf met die Lewe wat in Christus was, is 
op jou! Romeine 8:11 het gesê: “As die Gees wat Christus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal 
Dit ook jou sterflike liggaam lewend maak,” daardie selfde Lewe, daardie selfde magte, daardie selfde 
voordele, wat Hy hier op aarde gehad het, van God. Hy het jou verlos, 'n Saad wat voorafgeken was 
deur God, wie se name op die Lam se Boek van die Lewe geplaas is voor die grondlegging van die wêreld.

En daardie Evangelie Lig van die opstanding, die bevestiging van die Woord! Hoe het ons geweet Hy 
was die Christus? Omdat Hy bewys het waaroor Hy gepraat het. Hoe sal ek die Boodskap van die uur 
weet? God bewys wat Hy belowe het, en Hy praat daarvan. Dit is die identifikasie, dat ons erfgename is 
saam met Hom in die opstanding. Hy bewys waaroor Hy gepraat het.

32

Wat Hy belowe het om te doen in Christus, het Hy bewys deur die opstanding. Wat Hy belowe het 
om te doen in die dae van Moses, het Hy bewys. Wat Hy belowe het in die dae van Henog, Hy het dit 
bewys. In al die dae van die apostels, het Hy dit bewys.

Nou in hierdie dag, het Hy bewys wat Hy gesê het, want hulle is 'n deel van daardie Saad wat 
verteenwoordig was in die Boek van die Lewe toe Hy gekom het om te verlos en hulle weer terug te 
bring na God. O, wat 'n Boodskap!

Op Paasoggend, het nie net Hy opgestaan nie, maar Sy erfgename het saam met Hom opgestaan. 
Hy … Hulle was in Christus met Sy kruisiging. Hulle was in Hom by Sy opstanding. Ons is Sy erfgename, 
lewend gemaak nadat ons dood was in duisternis.

33

Die donker wêreld van ongeloof, waar kerke en denominasies, ensovoorts, ons vanuit getrek het. En 
daar's iets in ons wat roep, “O, ons wil God hê! Ons honger en dors na God.” Ons het behoort aan die 
Metodiste, Baptiste, Pinksters, Presbiteriane, en wat nog, en steeds was daar iets verkeerd, ons kon Dit 
net nog nie vind nie. En ewe skielik, terwyl ons nog rondtas in die duisternis, het die groot opstanding na 
ons gekom met die manifestasie van die beloofde Woord van God.

Soos, Hy, was die manifestasie van die beloofde Woord van God. “Ek sal nie Sy siel in die doderyk los 
nie, nóg sal Ek nie toelaat dat My Heilige verderwing sien nie.” Hy het Dit gemanifesteer, elke Woord van 
God wat belowe was vir Hom. Hy het dit bewys toe Hy opgestaan het op die Paasoggend.

Nou, hulle wat eenmaal in duisternis gewandel en gewonder het, of moet hulle voete was op hierdie 
dag, of moet hulle sekere dae herdenk, of 'n sekere stel reëls nakom, al daardie dinge het verbygegaan. 
Want, daar was 'n glorieryke opstanding wat elke mensgemaakte ding wat die mens ooit gedoen het, 
elke mensgemaakte rede verontagsaam het.

34

Daar was nooit, tot daardie tyd, waar 'n man sy lewe kon af lê en dit weer optel nie. Hy het wat 
hulle gehad het, deur wetenskaplike bewys, verwerp deur die opstanding.



7Dit Is Die Opkoms Van Die Son

Wanneer hulle sê, dat, “Jesus Christus nie dieselfde is gister, vandag, en vir altyd is nie,” dat, “Sy 
Krag nie dieselfde is nie,” dat, “Sy Evangelie nie dieselfde is nie,” wanneer die Bybel sê Dis dieselfde! God 
het elke denominasie, elke geloofsbelydenis, verwerp en Hy het voortgegaan met Sy Heilige Gees, soos 
Hy beloof het, en dit aan ons bewys, dat Hy lewe.

35

Ons is die erfgename van Sy opstanding, lewend gemaak nadat ons dood was in die wêreld, in sonde 
en oortredinge. “Hy het ons saam lewend gemaak met Hom, opgestaan saam met Hom, nou sit ons in 
Hemelse plekke in Christus Jesus.” Sy bring …

Sy Gees bring Sy selfde Lewe weer op die aarde. “As die Gees van God, wat Christus opgerig het,” 
die liggaam, die gesalfde liggaam; as die Gees van God daardie liggaam gesalf het op so 'n manier dat, 
toe daardie Saad in die aarde geval het, sou Hy net nie Hom daar laat rus het nie. Nee. Hy het Hom 
lewend gemaak en Hom opgewek. “Daardie selfde Gees,” deur dieselfde werke, deur dieselfde Krag, deur 
dieselfde tekens, “in jou woon, sal Dit jou ook opwek.”

Ek wil graag 'n Skriffie hier lees vir julle. Ek wil graag hê julle moet na nog 'n Skrif blaai wat ek hier 
neergeskryf het. Dit mag jou 'n bietjie help. Dit word gevind in die Boek van Levitikus die 23ste hoofstuk, 
die 9de tot die 11de vers. Luister aandagtig. In die wet, Levitiese wet, praat God met Moses. Luister. Al 
hierdie dinge is nou tipes, en ons sal hier stilstaan vir 'n paar oomblikke om in hierdie tipe in te gaan.

36

En die HERE het met Moses gespreek en gesê:

Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: … As julle in die land kom wat Ek julle 
gee ...

“Vir die plek, die posisie, wat ek vir julle gegee het. Nou spreek jy met die kinders van Israel, dat 
wanneer jy by hierdie sekere plek kom wat Ek jou belowe het sal Ek jou neem, wanneer jy in hierdie land 
kom.” Nou praat van die natuurlike hier, tipifiseer die geestelike.

en sy opbrings oes, moet julle 
die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring.

… (julle het ontvang wat Ek vir julle daarvan vertel het), 

En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan 
wees; die dag ná die sabbat moet die priester dit beweeg.

As daar enige heilige ritueel sou wees, moet dit op die sabbatdag wees, wat die sewende dag van 
die week is, wat Saterdag is. Maar het julle opgelet, in hierdie aandenking, om dit te waai op die eerste 
dag van die week?

37

“Die gerf, wat die eerste van jou saad is wat jy geplant het, wanneer dit opkom en ryp is, moet julle 
hierdie gerf afsny en na die priester neem. En laat hom dit neem en dit voor die Here waai, vir jou 
aanvaarding, dat jy aanvaar is. Jy moet met jou gerf kom, en dit waai voor die Here, op …”

Nie op die sabbat, die sewende dag nie; maar op die eerste dag, wat ons Sondag, S-o-n-d-a-g 
noem.

Natuurlik, dis 'n Romeinse woord, wat hulle dit die son dag noem vir die songod. Maar hoe dit 
verander is!

Dis nie meer s-o-n nie. Dis die S-e-u-n d-a-g, die Seun dag, dat daardie mielie van Koring (God is die 
eerste Een om uit die dood optestaan) om oor die gemeente te waai, dat ons Sy Saad is, en dis die 
eerste van die Saad van hulle wat geslaap het, wat gewaai het op die eerste dag van die week. Op 
Sondag, het Hy opgestaan. Totsiens gewuif het, en opgevaar het Omhoog, in die teenwoordigheid van 
die mense.

Let op, Dit was die eerste mielies van God se Koring wat uit die dood opgewek is, God se eerste 
mielies van Koring. Deur God se lewendmakende Krag, het God Sy lewe lewend gemaak, Hom opgewek 
het uit die dood, en Hy was die Eerstevrugte van diegene wat geslaap het, die Eerste vrugte. Hy was 
daardie Gerf.

38

Dis waarom hulle daardie gerf moes gewaai het, want dit was die eerste een wat na volwassenheid 
gekom het. En dit het beweeg as 'n herdenking van danksegging teenoor God, en glo dat die res van 
hulle sou kom. Dit was 'n teken.

En, vandag, omdat Hy die eerste Seun van God was om volle volwassenheid te bereik, om in God te 
wees, Hy was opgeruk van die aarde en is gewaai oor die mense. O, watter goddelike les! Deur die 
lewendmakende Krag, die eerste Een! Alhoewel, Hy was getipifiseer; en baie keer, soos ons later sal sien, 
dat Hy getipifiseer was. Maar hierdie was regtig die Eerstevrugte van hulle wat geslaap het. Hy was oor 
die beloofde Saad gewaai wat die belofte van Lewe gehad het.

39
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Hy het geswaai op die Dag van Pinkster, “toe daar uit die Hemel 'n geluid gekom het soos 'n magtige 
rukwind,” en was oor die mense geswaai, die pinkstermense wat op Pinkster was, in afwagting vir die 
Seëning om te kom.

En weer gewaai word, ons besef, in die laaste dag, volgens Lukas 17:30, weer in die Seun dag, “in 
die dag dat die S-e-u-n van die mens geopenbaar sal word,” en weer waai oor die mense.

Nou, Wie is die Seun van die mens? “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die 
Woord was God. En die Woord het vlees geword en onder ons gewoon.” En as al die studies wat ons het, 
en bevestiging van die Woord van God; deur die Woord van God, deur tekens, deur wonders, sien ons 
vandag, dat in die boek van Lukas hier, wat ons so pas aangehaal het, of Lukas die 17de hoofstuk en die 
30ste vers; en Maleági 4, en die verskillende Skrifte wat bekend is met ons, dat daardie Woord weer 
gewaai het oor die mense, dat die dooie tradisies van die mens dood is, en die Seun van God weer 
lewend is met die doop van die Heilige Gees reg onder ons, en gee ons Lewe.

40

Net soos Christus die eerste Een was om op te staan, van al die profete, ensovoorts; hoewel 
getipeer is in baie plekke, was Hy die Eerstevrugte van diegene wat ontslaap het. In die Bruid, die koms 
van Christus, wat uit die kerk kom, sal daar 'n Gerf moet wees om te waai in die laaste dae. O, goeiste!

41

Die waai van die gerf! Wat was die gerf? Die eerste een wat na volwassenheid kom, die eerste een 
wat bewys het dit was 'n koring, dit het bewys dit was 'n gerf.

Halleluja! Ek is seker julle sien waarvan ek praat. Dit het gewaai oor die mense. En die eerste keer vir 
die Bruid eeu sal daar tevoorskyn kom, vir 'n opstanding uit donker denominasionalisme, sal 'n Boodskap 
wees, dat die volle volwassenheid van die Woord weer omgedraai het in Sy volle Krag, en weer gewaai 
het oor die mense, deur dieselfde tekens en wonders wat Hy destyds gedoen het.

“Omdat Ek leef, leef julle ook,” praat met Sy Vrou. “Omdat Ek leef, leef julle ook.” Wat 'n opstanding 
was dit nie! En wat 'n opstanding is hierdie, om lewend gemaak te word uit die dood, “om lewendig 
gemaak te word in Christus Jesus,” deur God se lewendmakende Krag.

42

Hy was geswaai na hulle. Die Woord, wat Hy was, was terug geswaai na hulle op Pinksterdag, die 
Woord gemanifesteer. Nou, en soos ek sê, Dit moet weer gewaai word in die laaste dag. Nou, 
byvoorbeeld …

Jy sê, “Wel, nou, wag 'n oomblik, Broer Branham. Ek weet 'n kerk wat …” Wel, ek weet, ook. Sien?43

Maar nou, byvoorbeeld, wat as ons sou teruggaan na Tucson vanmiddag, nou, en elkeen van ons 
het 'n … sou in 'n groot Cadillac gaan, splinternuut? En al die sitplekke is gemaak uit hertevel, sagste van 
die leer, sag en gemaklik om op te sit; en die vloerplanke was weelde; die stuurwiel was vernikkel en het 
diamant knoppies oor alles gehad; en die masjien was meganies getoets om presies die regte masjien te 
wees; en die wiele was … het almal koeëlaer en ghries op; en die bande was almal lek bestand en bars 
bestand; en alles is wetenskaplik getoets.

Hulle is van die monteerbaan gestoot, albei van hulle, en hulle albei vol brandstof gevul. Dis die 
loopkrag, die brandstof, want die oktaan is daarin. Maar wanneer jy hulle begin aanskakel, hoewel hulle 
albei net dieselfde lyk, maar daar is een van hulle wat geen vonk het nie, geen vuurkrag nie.

“Wel,” jy sê, “die krag is in die brandstof, Broer Branham.” Maar ek gee nie om hoeveel krag in die 
brandstof is nie; tensy daar 'n vonk is om die krag te manifesteer, tensy daar 'n krag is om te bevestig 
dat dit brandstof is, dit mag net sowel water wees. Totdat …

Maak nie saak hoeveel teoloë eis, hoe goed jou kerk is nie, hoeveel geleerdheid jy het, hoe baie soos 
die Bybel; totdat daardie swaai-Gerf, totdat die Heilige Gees op daardie persoon kom om die Woord 
lewend te maak! Die brandstof verteenwoordig die Woord. Dis die Waarheid; maar, sonder die Gees, sal 
Dit nie beweeg nie.

44

Ons plaas te veel klem op die Meganika en niks op die Dinamika nie. Dit benodig die dinamika Krag 
van God, die Opstandingskrag van Jesus Christus in die Kerk, om te manifesteer en te vervul dat Dit 
brandstof is. Dit mag in 'n brandstof kan wees: dit kan steeds water wees, sien. Maar die enigste bewys 
daarvan, is, sit hierdie Lewe daarin, en Dit sal bewys of dit brandstof is of nie.

En wanneer jy die Heilige Gees in 'n denominasie probeer plaas, jy probeer soveel as wat... Jy kan 'n 
stotter kry; jou masjien ruïneer, en dit vol koolstof kry.
45

Maar, o, ek's so bly dat daar 'n tienduisend oktaan Krag is, die Woord van God en 'n Heilige Gees om 
Dit te laat skyn, en die Krag van God in 'n man se lewe, of 'n vrou se lewe op te wek, of in 'n kerk. Wat 
daardie Cadillac padlangs gestoot het, onder die dinamika Krag van die Heilige Gees wat teruggekom het 
en gewaai het oor die mense op Pinksterdag, wat Hom dieselfde maak gister, vandag, en tot in ewigheid.
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Dit was die eerste Gerf wat opgekom van al die profete, wat die Seun van God was, die Koning van 
alle profete.
46

Daar was kerke, kerke, bruide, bruide, kerke, bruide, bruide.

Maar daar moet Een kom! Halleluja! Daar moet 'n ware Bruid kom! Daar moet Een kom wat nie alleen 
die Meganika het nie, maar ook die Dinamika Daarvan, maak daardie Kerk lewe, beweeg in die Krag van 
Sy opstanding. Totdat ons by daardie plek kom, totdat ons daardie plek vind, watter nut is dit om die 
nawe te poleer? Watter nut het dit gedoen om haar op te doen, wanneer daar geen Dinamika in is nie? 
Maak nie saak hoeveel die Meganika bewys dat dit reg is nie, daar moet 'n Dinamika wees om Dit te laat 
werk.

Dis wat Hy bewys het! Halleluja! Dis wat Pase bewys het. Hy was nie net die Woord nie, maar Hy 
was God Self, die Dinamika, in die Woord. Dit het die liggaam van Jesus Christus (koud, styf, en dood, in 
die graf) geskud tot die Lewe en het opgestaan, en die steen weggerol. “Ek is Hy wat dood was,” so 
dood dat die son het gesê Hy was dood, die maan het gesê Hy was dood, die sterre het gesê Hy was 
dood. Die hele natuur het gesê Hy was dood. En nou moet die hele wêreld erken dat Hy's weer lewendig. 
Hy was nie net die Meganika, God se Woord nie, Hy was die Dinamika om Dit te bewys.

47

En soos Hy, as die Bruidegom, die Bruid moet voortkom, want Dis deel van Hom. En Dit kan alleenlik 
die manifestasie van die vervulling van al die openbaringe wees wat enige andere van die Bruid gespreek 
het; Dit kan alleenlik manifesteer. As dit iets anders doen as die Bruidegom, is dit nie die Bruid nie. Want, 
Sy is vlees van Sy vlees, been van Sy been; Lewe van Sy Lewe, Krag van Sy Krag! Sy is Hy! Soos man 
en vrou een is, en vrou uit sy sy geneem is; het Sy 'n Gees geneem, die vroulike Gees, van Hom. Die 
vlees van Sy sy, het beide Meganika en Dinamika gemaak, die Vrou. Die Gees van Hom en die vlees van 
Hom, en sit dit bymekaar, het Meganika en Dinamika gemaak. Totdat die kerk of die mense …

Al hierdie Paas hasies, en seremonies, en groot kerke, en mooi goed, sal faal en verbygaan.48

Totdat daardie Kerk beide Dinamika en Meganika word; en die Gees van God, wat Hom beweeg het, 
om die dinge te doen wat Hy gedoen het! As Hy op sestien silinders getref het, so sal die Bruid. Amen! 
Want Hy het gesê, in Johannes 14:12, “Hy wat in My glo, die werke wat Ek doen sal hy ook doen. Ek sal 
hom 'n lading gee van My Dinamika, in sy Meganika, dat die wêreld nie in staat sal wees om dit teen te 
staan nie, en Ek sal hom weer opwek in die laaste dag.” Dis die Paasboodskap, die Dinamika en die 
Meganika, bymekaar! Die Meganika sonder die Dinamika, is niks werd nie, so is die die Dinamika, sonder 
die Meganika.

Jy kan skree en uitroep, en op-en-af spring, net soos julle wil, en hierdie Woord ontken, dit sal tot 
geen nut wees nie. Jy draai net die suiers rond van... Het die vonk daar om te vuur, maar geen 
brandstof om dit aan die brand te steek nie.

Dit sal net werk as hulle bymekaar kom. Amen! So, een sal stil sit, en die ander Een sal opgaan. Dis 
hoe dit is. Tog, mag hulle albei eenders lyk, beide maak aanspraak om kerke te wees, beide maak 
aanspraak om Bruid te wees. Maar Een het Meganika en Dinamika, wat Dit laat plaasvind, van wat Hy 
gesê het die Waarheid is.

Dit sal net nie beweeg nie, maak nie saak hoe goed die Meganika is nie, totdat die Dinamika kom. 
Wanneer die Dinamika kom, is daardie Vuur gemaak om met die oktaan in die brandstof te verbind. En as 
Dit ontplof, veroorsaak dit 'n verbranding, en daardie verbranding beweeg elke beweging, elke skuif, want 
Hy is dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid. Dis die opstanding. Dis die ware Krag van God, 
meganika met die Dinamika. Let op, “Dis die Gees wat lewend maak.” Dis die Vonk wat vuur. Dis nie die 
brandstof wat vuur nie; dis die Vonk wat die brandstof laat ontbrand. Sien?

“Jy kan niks doen sonder My nie; maar saam met My kan jy alles doen.” Soos Hy die Woord is, Dis die 
Vader wat lewe. “Vader het My gestuur, so stuur Ek jou. Soos die Vader My ontslaan het en My oral 
ingestoot het, Ek doen net wat welgevallig is vir God. Nou, soos Hy My gestuur het, so stuur Ek jou met 
dieselfde Meganika, en dit neem die selfde Dinamika om Dit opereer. En hierdie tekens sal hulle volg wat 
aanspraak maak om die Meganika. Die Dinamika sal Sy plek neem.”

49

Paulus het gesê, “Die Evangelie het na ons gekom nie net in Woord alleen nie,” nie net deur 
brandstof nie, “maar ook deur Vonk,” om Dit te laat beweeg. Daar het julle dit. Dit het na ons gekom op 
daardie manier.

50

Dis dieselfde Gees, wat Hom opgewek het, wat die ware gelowige lewend gemaak het tot die Ewige 
Lewe. Nou onthou, potensieël … Nou kyk, soos ons tyd min raak. Let op: “dieselfde Gees,” nou, Romeine 
8:1. Nou laat ons dit net weer lees, in Romeine 8:1, en ons sal sien wat dit sê. Goed. En nie Romeine … 
Ek bedoel, 8:11, ek's jammer.

In Romeine 8:11: “Maar as …” Daar is die probleem. Daar's Sy strik.
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En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het in 
julle woon

 (God, die Heilige Gees) 
, …

Nou, daar het julle dit: “As die Bruidegom Gees in die Bruid woon!”

Toe God Sy eerste bruidegom gemaak het, het Hy die bruidegom eerste gemaak, en hy was beide 
man en vrou, in gees; hom uit die stof van die aarde gevorm, om hom materiaal te maak. En let op toe 
Hy Eva gemaak het, van Adam, het Hy nie 'n ander stuk klei geneem nie, Hy het van dieselfde stuk klei 
gebruik; dieselfde Woord, want Adam was 'n gesproke Woord. Sien? Hy het van hom geneem, en toe die 
geneem … Hy het 'n manlike en vroulike gees gehad. En Hy het die vroulike gees weggeneem van Adam, 
en dit in Eva geplaas; so dit is steeds deel van Adam se gees; dis Adam se vlees. Toe, was dit Adam se 
gees, die dinamika, wat die meganika van sy liggaam lewend gemaak het.

51

So die Bruid moet ook vlees van Sy vlees wees, en been van Sy been. Dan hoe gaan hierdie sterflike 
vlees Sy vlees geword? Ons sal daarby kom binne 'n oomblik, sien. Hoe word dit gedoen? Hoe? Wat is 
hierdie groot transformasie? Let op.

En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal 
Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy 
Gees wat in julle woon.

 (God) 

O, goeiste! Die voorbestemde Een, natuurlik, soos die Saad op die aarde gelê het, die Een wat Lewe 
in hulle gehad het. Baie van hulle was dood; hulle was net verrotte saad; die waters en dinge het hulle 
uitgebrand. Maar, julle weet, daar was 'n Saad wat daar gelê het gereed was vir Lewe. God het geweet 
Dit was wat daar lê.

52

Nou, die Verordineerdes is die eerste om lewend gemaak te word deur die Heilige Gees, want die 
Heilige Gees kom om Sy Eie op te eis. Nou, hierdie is diep, en wees seker om dit te verstaan.

Nou, soos die son gestuur was oor die aarde, nie om rotse, wat ook grond was, te laat lewe nie, dit 
was nie om al die grond tot lewe te bring nie, maar om die deel van die grond wat rondom 'n lewe omsluit 
was, na lewe te bring.

53

Nie alle mense sal Christus ontvang nie. O, nee. Maar diegene wat God voorbestem het vir Lewe, is 
omhul rondom sommige van die grond van die aarde, dis die Een wat Hy kom om lewend te maak. Hulle is 
Diegene.

Dat, nou, daardie vullis wat daar in die son lê, en sê: “O, hierdie ou son is so warm!” Daardie klip, sê: 
“Hierdie ou son is so warm!” Maar daardie saadjie, het gesê: “Dis waarna ek soek,” en lewe het begin 
ontstaan. Dit het daardie deel van die grond lewend gemaak. Want, die son is nie gestuur om die rots 
lewend te maak nie, of die grond lewend te maak nie, maar om die lewe van die saad lewend te maak.

Nou, die Heilige Gees kom nou. Natuurlik, Dit is nie gestuur … Hoekom ontvang al die mense Dit nie? 
Dit was nie vir hulle gestuur nie.
54

'n Kêrel het vir my gesê: “Ek glo nie. Ek gee nie om wat jy sou sê nie. As jy die dooies kon opwek, of 
enigiets, en die siekes genees; en Dit bewys, enige manier, ek glo Dit steeds nie.”

Ek het gesê: “Sekerlik nie. Jy's 'n ongelowige. Dit beteken niks vir jou nie. Dit was nie eens na jou 
gestuur nie. Dis gestuur na diegene wat sal glo.”

Die Boodskap is vir die gelowige. Vir hulle wat vergaan, is Dit dwaasheid; maar hulle wat in Christus 
is, en deel is van daardie Saad, Is Lewe.

My kru storietjie oor die boer wat die eier onder, of die arend se eier onder die hen gesit het. Sien? 
Daardie klein arend was, absoluut, hy was 'n snaakse, klein skepsel. Toe hierdie boer dit gedoen het wat 
hy gedoen het, om die eier van die arend onder die ou hen te sit. En sy het 'n vreemde soort van kuiken 
uitgebroei, dit was 'n koddige, klein kêreltjie. Hy het nie gelyk soos hulle nie. Sy vere was nie soos die 
res van hulle nie, en hy het net … Hy was 'n snaakse, klein kêrel. En al die res van die hoenders het hom 
herken as 'n snaakse kêrel. En die hen het rondgegaan …

55

Hy het niks van die dieet gehou wat sy hom gevoer het nie. Hy het net nie van die geskrop op die 
plaaswerf gehou nie. Hy, hy het niks daarmee te doen gehad nie. So hy het gewonder waarom moes hy 
die snaakse een daar rond wees, in elk geval. Sien? En hy het nooit enigiets geproe wat … Hy het net 
genoeg geëet om hom aan die lewe te hou, want hy het nie van die smaak gehou nie, verstaan. Want, 
hy was nie 'n hoender, om mee te begin nie. Sien?

En die hen het gekloek, en, julle weet: “Die dae van wonderwerke is verby. Daar is nie so-iets nie. 
Sluit aan by die kerk.” Dit het net nie reg geklink, vir die kêreltjie nie. So het hy dan die hen gevolg tot 
eendag het sy mammie …

56
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Die ou arend het geweet sy het soveel eiers gelê, en daar was een wat ontbreek. Sy het geweet 
dat daardie arend iewers was, toe het sy hom begin soek. En sy het oor die bergtop gesirkel, en onder in 
die valleie, en oorkant in oral waar hy mag wees. Teen hierdie tyd, hy, dis tyd vir hom om gebore te 
word. Dis tyd vir hom om uitgebroei te word. Het gesê: “Miskien het 'n kraai gekom en my eier opgetel; 
miskien 'n aasvoël. Ek weet nie. Iets het my eier opgetel. Maar ek weet … Daardie eier is in my 
gedagtes. Ek het iewers 'n seun. Ek moet hom soek.”

So ook God. Hy is daardie Groot Arend. In Sy gedagtes het Hy geweet dat Hy 'n Kerk sou hê. Hy het 
geweet Hy sou 'n volk hê. Maak nie saak hoe vas hulle aanmekaar is nie, maak nie saak waar onder hulle 
uitgebroei is nie, Hy gaan jag. Hy is op soek na Sy Eie.

57

En eendag, soos die verhaal gaan, het hierdie ou arend oor die plaaswerf gevlieg. Sy het oral 
gesoek, en sy het hom gevind. O, vir daardie opstanding, om te erken dat hy per slot van sake nie regtig 
'n hoender was nie. Hy was 'n arend! En hy was altyd geleer om af te kyk, kyk vir 'n gogga of iets op die 
plaaswerf. Maar hy het 'n skree gehoor, wat gesê het: “Kyk op hiernatoe!” En hy het bokant hom gekyk, 
en daar was 'n skepsel met veertien-voet vlerke, meer kragtiger as al die hoenders wat daar op die 
plaaswerf was, en hom opgeëis het as haar seun.

Hy het gesê: “Mamma, hoe kan ek by jou kom?”

Het gesê: “Spring net, begin jou vlerke klap, want jy is 'n arend.”

Sien, sy het geweet sy het 'n seun iewers gehad. Maak nie saak waarin hy grootgemaak is nie, sy 
het 'n seun iewers.

En God weet! Halleluja! Hy het 'n voorbestemde, verordineerde Kerk! Hy het geweet Hy het seuns en 
dogters, en 'n Bruid, in afwagting iewers; wanneer die Heilige Gees oor daardie Gerf begin waai. O, 
goeiste! Hy's dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid. Nie een of ander mitiese storie nie, maar 'n 
werklikheid!

58

Maak nie saak hoeveel vir hom probeer sê het,“'n arend,” nie,“ hy nie geweet wat 'n arend was nie. 
Tog, hy was 'n arend. Hy sou dit nie verstaan het totdat hy iets gesien wat hom gereflekteer het, dat 
hy gereflekteer het, liewer.

En wanneer ons sien, nie 'n denominasie nie, nie 'n Ph.D., nie 'n LL.D., nie 'n goeie buurman nie; maar 
'n seun van God wat gevorm is in die beeld van God, met die dinamika Krag van God om die vraag te 
antwoord van hierdie dag, dat Hy dieselfde is gister, vandag, en vir altyd, daar is geen hen wat jou gaan 
hou nie. Hy soek vir sy Mamma. Hy's 'n arend, om mee te begin. Hy herken. Hierdie ware arend herken 
die geroep van God se Woord. Waarom? Hy's 'n arend. 'n Arend na 'n arend! Die Woord voor die 
grondlegging, die Woord na die Woord! Die Woord, voorbestem, na die geskrewe Woord vir die uur. Jy 
besef jou posisie. Hy jag Daarvoor.

Hierdie dan, hierdie aardse liggaam, is lewend gemaak en deur die lewendmakende Gees van God 
gebring na gehoorsaamheid aan die Woord van God.
59

Vinnig. Toe hy wou weet hoe hy daar by haar kon kom, was hy geleer dat hy dit nie kon doen nie. 
“Jy kan gladnie hoër gaan as wat jy kan spring nie.” Hy's 'n hoender. Sien?

Maar hierdie arend het gesê: “Dis nie so nie.”

“Wel, kyk na die hoenders!”

“Maak nie saak wat die hoenders is nie, jy's 'n arend. Begin net daardie vlerke sprei, en kry 'n bietjie 
oefening in hulle. Begin opbeweeg!”

Die Woord na die Woord! “Die werke wat Ek doen sal julle ook doen. Hy wat in My glo, die werke wat 
Ek doen sal hy ook doen.” Sien? “Omdat Ek lewe, leef hy ook.” “En as die Gees wat Hom opgewek het uit 
die dood in julle woon, Dit sal jou sterflike liggaam lewend maak.” Sien?

Wat doen Dit? Nou luister, sodat julle sal weet. En hierdie Pase, ek wil hê dit moet meer vir julle 
beteken as enige Pase ooit gedoen het. Sien? Ek wil hê julle moet dit sien. Ons weet wat Dit vir Hom 
gedoen het, maar ek wil hê julle moet dit sien, nie sal nie, Dit het dieselfde gedoen vir julle. Sien? Wat 
doen Dit? Dit maak die sterflike liggaam lewend. Hierdie sterflike liggaam waarin ons lewe, Dit verlewendig 
dit, met ander woorde, bring dit tot die Lewe.

60

Nou, julle wat eenmaal rondgeloop het met 'n yslike groot sigaar in jou mond, en alles, of 'n klomp 
sigarette; en julle vroue wat eens kort hare gehad het, wat eens geverf, en aangegaan het, en het 
kortbroek gedra, en sulke dinge; en meteens, het Iets geskree, en jy het na onder gekyk en Dit was die 
Woord. Sien, Dit het jou lewend … Jy het gesê: “Nie meer kortbroeke vir my, nie meer drank vir my, nie 
meer lieg, steel, nie meer meer hierdie, daardie nie.” Sien? Die Gees wat Hom opgewek het uit die dood,
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wat in jou woon, sal ook julle sterflike liggame, die stof van die aarde, onderhewig maak. Sien julle? Wat 
is dit? Onderworpe aan wat? Christus. Wie is Christus? Die Woord. Nie die teologie nie, maar die Woord!

Dan sê julle, dat: “Hierdie dinge, o, ek dink dis in orde vir vrouens om langbroeke te dra.”

Wanneer, die Woord sê: “Nee.” Sien, Dit maak jou lewend tot Dit. Sien? Jy is getrek na Dit. Sien, dan 
is dit jy. Dit word … Jy word deel van die Woord. Dit het jou liggaam, nie …

Wel, jy sê: “Wel, nou, laat ek jou iets vertel. My pastoor … ” Ek gee nie om wat julle pastoor gesê 
het nie; dis wat die Woord sê! As jy 'n hoender wil wees, gaan dan voort met hom. Maar as die pastoor 
spreek wat verskil met hierdie Woord, dan voed hy nie die arende nie, uh-huh, hy voed die henne, 
verstaan, nie die arende nie. Sien? Die Arend eet arend Voedsel. Sien? Dit maak lewend!

61

Die Bybel het gesê dis verkeerd om dit te doen, en die man ensovoorts en alles wat jy doen, dis 
verkeerd. Sê: “Dae van wonderwerke is verby.” Hierdie Bybel het gesê Hy's dieselfde gister, vandag, en 
tot in ewigheid. As hulle sê: “Dis verstandelike telepatie. En dis een of ander soort van 'n gedagte lees, 
hierdie onderskeiding. En al hierdie visioene en dinge, is onsin,” sien, hulle is hoenders. Hulle weet nie wat 
Arend kos is nie.

Maar, broer, wanneer jy daai skree hoor, daar's Iets in jou! Jy's 'n arend om mee te begin. Hoekom? 
Jy is daardie Saad, dat die opstanding van die S-e-u-n aangebreek het, en die Gerf wat oor die aarde 
waai, om jou te laat herken dat jy 'n arend en nie 'n denominasionele hoender is nie. Sien julle dit? Hah!

62

“As die Gees wat Hom opgewek het uit die dood,” die Woord, die Dinamika van die Woord: “in julle 
woon, sal Dit ook jou sterflike liggaam lewend maak.” Nou hoe is ons vlees van Sy vlees en been van Sy 
been? Want, spoedig, terwyl ons nog sterflike sondaars is, sterflik, hierdie liggame gereed om te sterf, 
dat Dit daardie liggaam lewend maak. Wat is lewend maak? “Bring tot Lewe.” Die gees wat eenmaal 
daarvan gehou het om te drink, rondgehardloop het, egbreuk gepleeg het, en al hierdie, dit word lewend 
gemaak; wel, die ding het gesterf, en jy is opgewek. Dit maak jou sterflike liggaam weer lewend.

Daarom, is julle liggame die tempel van die Dinamika, want (hoekom?) van die begin af is jy deel van 
die Meganika. O! Daar is jou opstanding. Daar is die Kerk in die opstanding, saam met Hom. Hierdie 
liggame is nou lewend gemaak. Sien, jy het gehoor; jy glo. Dit het jou verander van 'n denominasie na 
die Woord. Sien?

Die Dinamika, as Dit op die water kom, sal dit net stotter, “Dae van wonderwerke is verby.” Pomp-
pomp-pomp: “O, ek glo die Bybel,” pomp-pomp-pomp: “maar daar is geen …” Pomp-pomp-pomp! Sien?
63

Maar as Hy daardie een duisend oktaan tref, “Whrrrrr,” daar gaan sy, sien julle. My, goeiste, die 
Dinamika tref Dit! Maar as Dit 'n hoender tref, sal dit geen nut hê nie. Maar wanneer Dit 'n arend tref, 
beweeg hy uit. Amen! Die Dinamika met die Meganika! Sien wat ek bedoel? Dit is, as hy nou 'n ware 
arend is, sal hy “verstaan.”

Laat my 'n Skriffie bietjie duidelik maak vir jou. Ek dink ons is van die telefoon af, maar ons is steeds 
hier. Johannes 5:24, Jesus het gesê: “Hy wat My Woord hoor, en in Hom glo wat My gestuur het, het 
ewige Lewe.” Nou kyk, ek gaan die straat af en neem dit net letterlik, wat Dit is, sonder die geestelike 
insig … Maak nie dat Dit niks anders sê nie, maar net sê wat Dit sê, sien, die regte woord daar, in die 
Grieks, in die oorspronklike, sê dit: “Hy wat My Woord verstaan.”

64

Nou, om te bewys dis reg. Ek stap hier af, en hier kom 'n dronkaard die straat af, en met 'n ander 
man se vrou in sy arms, en vloek, en gebruik God se Naam ydelik, en alles en nog wat. “Sê, het jy 
gehoor wat daardie prediker gesê het? Het jy?” “Ja, ek het Dit gehoor!” Dit beteken nie hy het die Ewige 
Lewe nie. Sien? Sien?

“Hy wat My Woord verstaan,” hy wat 'n arend is!

“Nou, Broer Branham, ek wil meer Skrif hê as dit.”

Goed, “My skape hoor My Stem. 'n Vreemdeling sal hulle nie volg nie.”

Soos in die Troue En Egskeiding geval, die ander dag. Toe die Heilige Gees dit vir my gesê het, het 
ek gekom en dit gesê net soos Hy vir my gesê het.
65

Een of ander dame wat preek, het my skerp en goed uitgeskel. Sy het gesê: “Ek reken jy neem die 
plek van God?”

Ek het gesê: “Nee, mevrou.”

Sy het gesê: “Wel, jy het vir hulle vertel hulle sondes is vergewe.” Het gesê: “Waar?” Het gesê: 
“Slegs God het mag.” Sien, nog 'n Fariseër. Sien …?…
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Ek het gesê: “Jy sien, dat jy mag weet, dat, Jesus vir Petrus en die apostels, vertel het, nadat hy 
die openbaring gekry het van Wie Hy was.”

Hy het vir Hom gese: “U is Christus, die Seun van God.”

Hy het gesê: “Geseënd is jy,” sien: “seun van Jona; vlees en bloed het Dit nooit aan jou geopenbaar 
nie, maar My Vader wat in die Hemel is het Dit geopenbaar. Op hierdie rots sal Ek My Kerk bou; die 
poorte van hel kan nie Daarteen standhou nie. En Ek gee jou die sleutels; wat jy ookal bind op die aarde, 
sal Ek bind in die Hemel; wat jy losmaak op die aarde …”

Dis daardie Goddelike openbaring van die Woord wat vlees geword het. As Dit vlees was in daardie 
dag deur die Seun, die Bruidegom, Dan is dit die vlees vandag deur die Bruid. Sien? “Wie se sondes julle 
vergewe, vir hulle is hulle vergewe; wie se sondes julle behou, vir hulle is hulle behou.”

66

Nou, die Katolieke kerk het dit opgetel en dit na die priesters geneem, maar dis vleeslik.

Kyk, dit was die geestelike, geopenbaarde Woord wat dit gedoen het!

Dis waarom Hy vir hulle gesê het om te gaan doop in “Naam” van Vader, Seun, Heilige Gees. Hy het 
geweet hulle het geweet Wie Hy was.

Gepraat met 'n jong prediker nou die dag, hy het vir my gesê, hy het gesê: “Nou, Broer Branham, ek 
het uitgekom en aangesluit, oorgegaan na 'n sekere-sekere kerk, 'n Pinkster kerk.”
67

Waar, die Pinkster het nou die Ronde beskuitjie begin neem, julle weet. Julle het daarvan gehoor, 
reken ek; die kosjer, die maangod, julle weet. En hulle het dit almal aanvaar en neem dit. Hierdie man het 
gesê … Sy gemeente het na hom toe gegaan; hy het gesê: “Wat ek seën is geseën.” Nou, is dit nie wat 
die priester sê nie, hy “het mag om dit te verander na die liggaam van Christus”? Sien, net ses van een 
en 'n halfdosyn van die ander, net dieselfde.

En hy het gesê: “Ek wil jou iets vra.” Hy het probeer om daardie vraagstuk van die die doop in Jesus 
se Naam te ontduik, want dit was die man wat gesê het dit was die antichris wat dit gedoen het. Hy het 
gesê: “Dink jy dis alles nodig dat 'n man behoort gedoop te wees in die Naam van Jesus Christus?”

Ek het gesê: “Ja, meneer.”

Hy het gesê: “Nadat hy gedoop was, in naam van 'Vader, Seun, en Heilige Gees?”

Ek het gesê: “Ja, meneer. Hy was nog glad nie gedoop nie. Sien? Hy was nog glad nie gedoop nie, 
geen Naam nie. Dis 'n titel.” Ek het gesê: “Dit word nie herken nie.” Ek het gesê: “Waarom het Petrus … ”

Hy het gesê: “Wel, laat ek jou nou iets vertel.” Hy het gesê: “Nou, in Handelinge 10:49, het hy 
gesê: 'En terwyl Petrus nog hierdie woorde gespreek het, het die Heilige Gees op hulle geval.'”

“Maar,” het ek gesê: “hy het reg omgedraai en gesê: 'Kan 'n man water verbied dat hierdie nie 
gedoop word nie?'”

Hy het gesê: “Wel, jy het 'n rukkie gelede daar oorkant gepraat, omtrent Handelinge 19, waar Paulus 
deur die boonste streke van Efése gegaan het, en die dissipels gevind het.” En gesê: “Wel,” het gesê: 
“hulle was nie gedoop in die naam van die Vader, Seun, en Heilige Gees nie.”

68

Ek het gesê: “Nee, hulle was gedoop 'tot bekering,' nie vir vergewing van sondes nie. 'Vir bekering,' 
'want Jesus was nog nie bekend gemaak nie. Die Offerhande was nog nie doodgemaak nie.”

Hy het gesê: “Wel, hoekom moes hulle oorgedoop word?”

Ek het gesê: “Die man wat die sleutels gehad het, het dit gesê: 'Want laat dit bekend wees vir julle 
dat daar geen ander Naam onder die Hemel gegee is onder die mense, waardeur julle gered moet word 
nie.'”

Saligheid alleen gaan in die Naam van Jesus Christus. “Wat julle ook al doen in woord of daad, doen 
dit alles in die Naam van Jesus Christus.” Daar is nie 'n ander naam, geen kerk, geen hiërargie, geen 
titels, of niks anders nie! Tog, Hy is die Roos van Saron, Lelie van die Dale, Môrester, Alfa, Oméga, Begin 
en die Einde, Jehova-jireh, -rapha, -manasseh, al hierdie. Hy is al hierdie dinge, maar tog Hy … Daar is 
geen saligheid in enige van daardie titels nie; Jehova, geen saligheid; Roos van Saron, tog is Hy, geen 
saligheid; Vader, Seun, of Heilige Gees, geen saligheid nie. Slegs die Naam van “Jesus Christus!” En toe 
het die Bybel gesê, dat: “Bekering en vergifnis van sonde moet geleer word in Sy Naam, begin by 
Jerusalem, en aan die uiterste dele van die aarde.”

Hy het gesê: “Dink jy dit maak enige verskil?”

Ek het gesê: “Meneer, ek wil jou iets  vra.”  Ek  en  hy,  en  my  vrou,  het  aan  tafel  gesit.  Hy  het  net69
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oorbeweeg. My gesien, gegaan … Ek het gesê: “Ons is beide Arizonans; ons woon hier. En ek, en ons 
ken ons raad, en ons saal, en almal, en ons burgermeester, goewerneur, alles.”

Hy het gesê: “Ja.”

Ek het gesê: “Nou, as ek vir jou, broer, om te, 'Gaan hiernatoe en teken in vir ons aandete, in die 
naam van die Goewerneur van die Staat van Arizona,' sal jy dit so gaan inteken? Dink jy hulle sou dit 
aanvaar by die lessenaar?”

“Wel,” het hy gesê: “Ek reken nie.” Hy het gesê: “Waarom sê Jesus dit?”

Ek het gesê: “Dit is dit, sien. Waarom? As ek vir jou sê 'gaan teken vir hierdie aandete, in die naam 
van die Goewerneur van die State van Arizona,' en ons is burgers van Arizona, en geweet het wie die 
Goewerneur is, wel, jy sou weet om dit te teken in die naam van 'Sam Goddard,' sien.” Ek het gesê: 
“Omdat, hy is die Goewerneur van die staat. Ek hoef jou nie te vra nie. Jy weet wie die Goewerneur is. 
En, toe Hy gesê het: 'Vader, Seun, en Heilige Gees,' het Hy geweet hoe hulle sou doop. Hulle het geweet 
Wie Hy was. 'My skape hoor My Stem.' Sien? Sien?”

Hy het gesê: “O, ek sien.”

Maar nou, die volgende ding, sal jy glo? Sien? “Hy wat My Woord hoor, en glo in Hom wat My gestuur 
het, het ewige Lewe.” En wanneer hierdie nuwe Ewige Lewe in jou woon, Dit is die potensiaal.

Wanneer jy nou hierdie Heilige Gees ontvang het, wat hulle gedoen het by Pinkster; hulle was die 
meganika, nou moes die Dinamika kom. Hulle het geglo. Julle weet, ons goeie Baptiste vriende sê vir ons: 
“Wanneer ons glo, dan het ons Dit.” Maar, hulle het Dit nie, tog het hulle geglo.
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Handelinge 19, hulle het geglo, maar hulle het Dit nie gehad nie. “Het julle die Heilige Gees ontvang 
sedert julle geglo het?” Sien? Hulle het die Meganika gehad, reg gehad, want die apostels was … Of, ek 
bedoel, Apollos het hulle geleer en bewys deur die Bybel, die Meganika, dat Jesus die Christus was, maar 
hulle het nog nie die Dinamika gehad nie. Sien? Dis dit. Goed.

[Leë kol op band] … -ganika, potensieël het jy die pand, die wag.

Nou, wanneer jy die Dinamika kry, is jy lewend gemaak van sterflik na onsterflikheid. Dit maak die 
hele liggaam om onderworpe te kom aan die Woord. Dit sal maak dat jy anders optree, verskillend lyk, 
anders lewe. Dit sal jou net anders maak.

Nou kyk. [Leë kol op band] … is lewend gemaak. “Julle wat eens dood was in sonde en oortredinge, 
en duisternis, het Hy lewend gemaak.” Waardeur? “Sy Gees wat Jesus opgewek het,” op Paasoggend, 
“uit die dood. En as Dit in julle sterflike liggame woon,” nou kyk: “Dit maak ook lewend, bring tot Lewe, 
maak dit onderworpe aan die Woord.”
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Nou, hoe kan jy daarop aanspraak maak om daardie Gees te hê, en jouself weg te gooi van die 
Woord? Jy's lewend gemaak deur iets anders. Want, Dit sal julle sterflike liggame lewend maak tot die 
Woord. Sekerlik, Dit sal.

Jy kan nie sonder Dit loop nie. Jy sal net stik, as jy nie alles Daarvan glo nie. As jy 'n deel brandstof 
en 'n deel water het, gaan jy nêrens kom nie. Sien? Jy moet dit een honderd persent neem, brandstof. 
As jy nie, gaan jy terugslaan, en jy het nie krag nie. Sien? “Maar ek glo dit, maar ek glo nie Dat nie,” 
pomp-pomp-pomp-pomp. Jy gaan nêrens nie.

Maar, o, wanneer jy die volheid neem! Laat dit daarop verlig, elke Woord is Waarheid!

Let dan nou op, soos ons afsluit, let op hierdie. Let op, dis net soos 'n saadjie wat in die grond lê.72

Nou, potensieël, is jy opgewek. Jy's opgewek wanneer jy die Heilige Gees in jou ontvang. Jy's net 
daar opgewek. Jou liggaam is potensieël opgewek.

Kyk na 'n saadjie. Plant dit in die grond. Dit moet drink van Sy fontein, die waters wat afstort. En 
soos dit drink, stoot dit op na Hom, word meer soos die gelykenis van die saad wat in die grond ingegaan 
het. Sien?

Die Kerk kom op daardie manier, deur regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees, nou in 
die bloeisel. Sien? Die Gees van God kom daardeur.

En die gees van die wêreld het gekom deur die antichris, dieselfde manier, en nou bot buite in 'n 
groot vereniging van kerke, sien, die hele ding.

En die indiwidu kom op daardie manier. Alles werk op dieselfde, op dieselfde skaal van God, want Hy 
is  dieselfde  gister,  vandag,  en  tot  in  ewigheid.  Let  op,  op  jou  weg,  groei  tot  die  volheid  van  die
73
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opstanding, gelei deur die Gees!

Soos die son, s-o-n, daardie klein plantjie trek wat drink van God se fontein, bly net … Sien, dit kan 
net drink van een ding. Gooi jy eenkeer olie af op daardie saadjie; dit sal doodgaan. Dis reg. Gooi jy 
stagnerende water, ou water wat van geen nut is nie, dit is besoedel, dit sal die groei belemmer. Dit sal 
nie vrugte dra nie. Is dit reg? Maar gooi jy ware goeie sagte reën water, amen, geen mensgemaakte 
chemikalieë daarin nie, laat dit net uit die hemele daarbo kom, en hou daardie klein plantjie dop. Daar is 
geen water wat dit so sal laat groei soos daardie reën water nie. Sit jy chloor en goed daarin, soos jy 
ons probeer dinge ingee, die eerste ding waarvan jy weet, dit maak die plant dood.

Dis wat die probleem vandag is. Hulle probeer om hulle waters te gee van die denominasionele 
fontein, en dit belemmer die groei. Sien? Maar gee hom die …
74

Kom waar die doudruppels van genade helder is;
Skyn oral om my bedags en snags,
Jesus, die Lig van die wêreld.

Dan het jy dit, dan.
Ons sal wandel in die Lig, daardie pragtige Lig,
Kom waar die doudruppels van genade helder is;
Skyn oral om my net.

Neem hierdie mensgemaakte fonteine weg van my! Geen ander bron ken ek nie; niks behalwe die 
Bloed van Jesus! Dis die enigste Fontein wat ek van wil weet. Laat die Woord in my woon, Here; water 
Dit met U Gees.

Let op, nou, as daardie Gees wat Jesus opgewek het uit die graf, in jou woon, het jy potensieël 
Lewe; gelei deur die Gees, om die Woord lewend te maak vir jou, om Dit te glo. Die klein dingetjie bly 
opstoot soos dit groei.

75

Let op, by Pinkster, is hulle liggame lewend gemaak tot 'n nuwe Lewe. Kyk na 'n klomp klein lafaards.

Hou ek julle te lank? [Gemeente sê: “Nee.”] Kyk, ek is nou net opgewarm, dis dit, en voel goed. O, 
goeiste!

Let op, hulle was lafaards. Let op. Maar, hulle het die Meganika gehad. Sien? Maar hulle het almal 
daar agter gesit, sê: “O, ek is bang vir hulle. O, ek is bang om uit te gaan en 'n aanspraak maak, want, 
o, al daardie vername groot biskoppe en dinge daar buite. O, ek is bang vir. Daardie priesters en dinge, 
ek is bang om daardie aanspraak te maak, bang ek sal sê ek het Hom geglo. O, ek kan dit net nie doen 
nie, julle sien.”

76

Maar, ewe skielik, kom die Dinamika. Ja. En wat het Dit gedoen? Dit het nie net hulle gees binne-in 
gevul nie, maar Dit het hulle meganika lewend gemaak. Hulle liggame is lewend gemaak. Hulle was nie 
meer lafaards nie. Hulle het reguit uit voor die aangesig van die mense gegaan. Ja, meneer. “Julle manne 
van Judéa, en julle wat in Jerusalem woon!” Waar, voor die Dinamika kom, was hulle net meganika. Sien? 
“Julle manne wat in Jerusalem woon, laat dit aan julle bekend wees, en luister na my woorde! Hierdie is 
nie dronk, soos julle vermoed nie.”

Ek's een van hulle. Hierdie is Dit! Ek sal jou wys wat dit is. Dis die Skrif. Hierdie is Dit! En ek het 
altyd gesê: “As hierdie nie Daardie is nie, laat my hierdie hou totdat Dit kom.”

“Nee, dit is Dit wat gespreek is deur die profeet Joël: 'en dit sal gebeur in die laaste dae, sê God, Ek 
sal My Gees uitstort op alle vlees.'” Sien, die Dinamika kom in die meganika. Hulle was nie meer bang nie.

Party van julle mense wat bevrees is dat een of ander vrou vir jou sal lag omdat jy lang hare het, of 
opgehou het grimering dra; party van julle mans wat bang is jou organisasie sal jou uitgooi wanneer jy 
jou gemeente doop in Skriftuurlike doop; jy het nodig om jouself af te sluit in die bovertrek totdat die 
Dinamika kom. Dis reg.

77

Dit het hulle verander. Dit het hulle lewend gemaak. Dit het hulle verskillend gemaak. Hulle was 
veranderde mense, van toe af. Dit het hulle lewend gemaak, van 'n ou lewe as 'n lafaard, na soortgelyk 
die Leeu van die stam van Juda. Hulle het absoluut martelaarskap getrotseer, aan kruise gespyker, 
onderstebo gekruisig, verbrand, in die leeukuil gegooi. Glad nie meer lafaards, omtrent hulle nie. Dood het 
geen oorwinning oor hulle nie, glad nie. Die Dinamika was in die meganika. Ja, meneer. Dit hulle sterflike 
liggaam lewend gemaak.

Nou luister. Hier is 'n ander ding, wat bewys. Dit het hulle so lewend gemaak op so 'n manier dat 
(julle weet wat?) hulle was opgelig in Hemelse plekke, en hulle sterflike liggame was so lewend gemaak 
totdat hulle taal verander het. Dit het net … Dit het hulle taal lewend gemaak. Dis wat die Bybel gesê 
het.  En,  hulle  sterflike  liggame  wat  lewend  gemaak  was,  het  ook  hulle  taal  lewend  gemaak.  Hulle
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gedagtes was lewend gemaak. Hulle geeste was lewend gemaak. Hulle lewe was lewend gemaak. Hulle 
was geheel en al lewend gemaak! Hulle het probeer praat, en kon nie meer in enige menslike tale praat 
nie. Hulle is so lewend gemaak bo in die Teenwoordigheid van God, dat hulle in nuwe tale gespreek het, 
'n Hemelse taal. Sjoe! Watter lewendmakende Krag!

“As die Gees wat Jesus opgewek het uit die dood in julle woon,” o, halleluja: “Dit sal jou sterflike 
liggaam lewend maak.” Dit sal jou dinge laat doen wat jy nie tevore gedoen het nie. Hulle was toe vol 
lewendmakende Krag. Sien?

79

Jou liggaam is nie meer onderworpe aan sonde nie, jy, jou begeertes.

Hy sê: “Kom hiernatoe!”

Jy sê: “Maak jou mond toe.”

“O, ons het die grootste …” “Maak toe jou mond.” Goeiste, jy's 'n arend!

Het julle al ooit gesien hoe onafhanklik 'n ou arend loop? Hy hop nie soos 'n aasvoël nie, sien, vir elke 
dood, en al die aas wat op die grond lê nie. Nee, meneer. Hy loop trots.

“Maak toe jou mond.”

“O, hier is 'n goeie middagete hierdie kant.”

“Nie vir my nie. Sien, my begeertes het verander. My aptyt is verskillend. 'Want die mens sal nie op 
die wêreld se aas alleen lewe nie, maar van elke Woord wat uit die mond van God uitgaan.'” 'n Egte 
lewendmakende arend lewe Daarvolgens. Amen!

O, en Hy wat Christus opgewek het uit die graf, woon in jou, het jou sterflike liggaam lewend 
gemaak hier in Sy Teenwoordigheid. Jy het Dit herken. Jy is nie langer 'n aasvreter nie. Jy's 'n arend. Jy 
wil nie die dinge van die wêreld hê nie. Jy's 'n seun en dogter van God. Jy hou fees by 'n Fontein wat die 
wêreld niks van weet nie. Jy drink Dit. Iemand weet … Die wêreld weet niks daarvan nie. Jy eet verborge 
Manna wat die wêreld niks eens Daarvan geweet het nie, want jy is 'n arend. Jy's lewend bo waar julle 
Dit kan by kom. Jy kan nie hieronder Daarby kom nie, julle moet hier boontoe kom. Jy moet lewend 
gemaak word, opgelig word na bo, sodat Dit lewend gemaak sal word.

80

Wat het hulle gedoen? Hulle het in 'n ander taal gepraat. Die Bybel het gesê hulle het. “Hulle het in 
elke taal onder die Hemel gepraat.”
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Kan julle julle voorstel, daardie ou sterflike liggame wat daarin is, sê: “Wel, ek weet nou nie of ek dit 
kan glo of nie”?

Ewe skielik, is hulle so lewend gemaak tot die braafheid van die Leeu uit die stam van Juda oor hulle 
gekom het, oor daardie swaaiende-Gerf. O, daardie Arend kom om Sy Eie te roep! “En hulle het tot die 
dood nie hulle lewe liefgehad nie.” Amen.

En daar gaan meer wees wat hulle lewens bloed sal gee.
Vir hierdie Heilige Gees Evangelie en Sy rooi vloed.

En die Seun moet weer geopenbaar word, in die Bruid in die laaste dag; die lewendmakende Krag 
moet kom, hulle lewend maak uit hierdie dooie denominasies en geloofsbelydenisse, na 'n lewende Woord 
van die lewende God. O!

Nee, Dit het hulle lewend gemaak tot nuwe Lewe. Dit doen dieselfde ding nou vir ons. Let op, toe, 
hulle was so lewend gemaak in daardie lewendmakende Krag! Nou ek …
82

Luister nou aandagtig. Ek probeer om julle te wys.

Die lewendmakende Krag was nie net in hulle siel nie, maar Dit was oral oor hulle. Dit … Nie net het 
die Dinamika gekom om lewend te maak nie, maar Dit het ook die meganika lewend gemaak. Sien julle 
wat ek bedoel? Hulle is so lewend gemaak totdat hulle tonge in 'n ander taal begin praat het. Hulle is so 
lewend gemaak deur die Krag van die opstanding van Christus, totdat hulle hulle hande gelê het … Hulle 
is so lewend gemaak met lewendmakende Krag, totdat, toe hulle hulle hande gelê het op die siekes, het 
hulle gesond geword. “Dit het jou sterflike liggaam lewend gemaak.” Hulle is genees, deur oplegging van 
hulle hand.

En die Gees het hulle gemeenskap saam met God lewend gemaak, totdat hulle ook so lewend gemaak 
is in die Teenwoordigheid van God totdat, wanneer 'n persoon gesterf het en hulle siel vertrek het, Dit 
hom weer tot die lewe teruggeroep het. Amen! Glorie! Nou voel ek godsdienstig.

83

Dis reg, lewend gemaak! Nie alleen was Sy opstanding vir Homself nie, maar vir wie ook al wil, vir 
hierdie voorbestemde Saad wat daar lê. Lewend, maak die sterflike liggaam lewend!
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Hulle het hande op die siekes gelê; hulle het gesond geword. Hulle het gebid; in die Gees het hulle 
visioen gesien, die dooies terug geroep tot die lewe. Dis reg. “Hulle sterflike liggaam lewend gemaak.”

As Dit in jou inkom; as dit so sou wees … Nou, jy kan sê dis so; maar as dit so is, hierdie tekens volg 
daarop, julle sien. “Dit maak jou sterflike liggaam lewend.” Dit sal jou lewend maak.

Nou, let op, lewend gemaak in die Teenwoordigheid van God. Waarom? Dit was die Gees van God wat 
Jesus opgewek het uit die graf. En, die Gees van God: “Ek gee aan hulle Ewige Lewe,” kom van die 
Griekse woord, as jy dit naslaan, Zoe, wat Dit deur jou beweeg en dan (hulle) selfs hulle verstand 
lewend maak.

Nou kyk. Hoe kan jy sê dat daardie Gees in jou woon? Hoewel jy alles gedoen wat jy gedink het reg 
was, hier is jou bewys of jy Dit het of nie. As die Gees wat in Christus was in jou is, sal Dit ook die 
Woord lewend maak vir jou, want Hy is die Woord. En as dit, teenstrydig, jou lewend maak weg van die 
Woord, dan is dit nie die Gees van Christus nie. … gee nie om wat jy gedoen het nie, totdat Dit jou in die 
Woord beweeg. “My skape hoor My Stem, en hulle sal van elke Woord lewe,” elke Woord! Ek het nou die 
dag daaroor gepraat.
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My eie moeder, sy het nou heengegaan, en sy was 'n baie sonderlinge vrou. En sy was, julle weet, 
omtrent half Indiaan, en sy was eienaardig. Maar in dit alles was sy nie 'n persoon wat gedroom het nie. 
Maar ek dink nie … Sy het net vier of vyf drome, in haar hele lewe gehad. Maar elke keer as sy 'n droom 
gedroom het, was dit waar. Sy het 'n droom gehad, dit was waar.
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Ek onthou baie jare gelede toe ek die eerste keer begin preek het. Ons het reg hierbo by die pad 
gebly, sommer net hierbo. Ek het net reg hier by hierdie kerk gepreek. En sy het 'n droom gedroom, dat 
ek hier gestaan het aan die kant van drie trappe. En ek het gestaan, en preek vir almal, dat hulle hierdie 
drie trappe moet oploop voor hulle op die hoofweg kan kom. En op die hoofweg is 'n smal pêrel- soort 
van 'n wit lyn, wat reguit loop na die deure van die Hemel, na die pêrelse poort. En daardie pêrel was 
uitgestrek na die top van hierdie trappe. As dit nie presies my Boodskap vandag is nie; regverdigmaking, 
heiligmaking, die doping van die Heilige Gees! En ek het gesê dat 'n persoon moet by hierdie drie trappe 
kom, om in staat te wees om op die hoofweg te loop. En het gesê dat …

Daar het 'n dame aangekom. Nou, julle weet watter soort skoene mense gedra het vyf-en-dertig 
jaar gelede. Daar het 'n dame aangekom, het 'n yslike groot paar aangehad soos hulle vandag dra, 
spykerhak skoene. En sy het verby gekom. En ek het gesê: “Wag 'n oomblik, suster. Jy kan nie daardie 
hoofweg met dit loop nie.” En ek het gesê: “Jy, jy kan dit nie doen nie.”
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En sy het gesê: “Ag!” Sy het gesê, omgekyk na die res van die vroue, en gesê: “Moet hom nie glo 
nie. Hy's 'n kranksinnige. Sien? Moet hom nie glo nie. Ek sal jou wys ek kan geregverdig, geheilig, en 
vervul wees met met die Heilige Gees, en steeds dit stap.” En sy … Ek het haar net laat gaan. Kon niks 
meer daaraan doen nie, kon haar nie stop nie. En sy het op die hoofweg gespring. En sy het teruggekyk 
na die suster, gesê: “Sien, ek het julle gesê!” Sy het begin ophardloop, en sy …

Julle weet, soos die Bybel gesê het, in Jesaja, 5de hoofstuk, dat hulle sou “uitgestrekte nekke hê.” 
Hulle moet, hulle leun vooroor, sien. “Trippelend soos …” Hulle moet, moet heupswaai, “Trippelend soos 
hulle gaan, maak 'n klingel geluid met hulle hakke, sien, die dogters van Sion in die laaste dag.”

En sy het begin opgaan met daardie hoofweg, net so vinnig as wat sy kon hardloop. En, na 'n ruk, 
het die pad al nouer en nouer geword. Sy het begin slinger, trippelend soos daardie, en af het sy 
gegaan.
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En moeder het gesê: “Die verskriklikste krete wat ek ooit in my lewe gehoor het, was daardie vrou 
wat in daardie vlamme en rook geval het, afgaan, af soos dit.” Gesê, Ek “het omgedraai en gesê: 'Sien?'”

Sy het net alles gehoorsaam behalwe een Woord, sien, alles behalwe een Woord. Sekerlik, 
Pinkstervroue kan gered word, geheilig, en vervul wees met die Heilige Gees, en dan faal. Absoluut. 
“Mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord wat uitgaan.” Sien? Sien? En sy het Dit 
gefaal. En soos ek gesê het, sien, sy sou reg voortgaan, alles reg, maar, sien, sy het gefaal om te 
luister; het haar vertel wat was vorentoe. En Hy het die Evangelie deur die dissipels, apostels, en 
Doktriene van die apostels en profete geskryf, ensovoorts, en hulle wou nie luister nie.

Nou let op hierdie lewendmakende Krag, Zoe, bring die Woord, die gesindheid wat in Christus was is 
dan in jou. Ek probeer om julle te wys, dat, jy, wanneer jy opgewek is. Toe God Jesus opgewek het uit 
die dood, het Hy jou ook opgewek. En ook lewend gemaak tot die Lewe, met Hom, nou is julle lewend 
gemaak tot die Lewe, alhoewel toe was jy maar 'n eienskap in Sy gedagtes, maar by die einde het God 
almal in Hom gesien, sien. Toe God afgekyk het op die liggaam …
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Die Gees het Hom verlaat, in die Tuin van Getsémane. Hy moes as 'n mens sterf. Onthou, vriende, Hy 
hoef nie dit te doen nie. Dit was God. God het daardie vlees gesalf, wat menslike vlees was. En Hy het
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nie … As Hy soontoe sou gegaan het, as God, Hy sou nooit daardie dood gesterf het nie, kannie God 
doodmaak nie. Maar Hy hoef nie dit te doen nie.

Maar, onthou, Hy het soontoe gegaan met jou in Hom. Sien, God het nooit die Bruid geskei van die 
Bruidegom nie, tog. So toe God afgekyk het op die liggaam van Christus, het Hy beide manlik en vroulik 
gesien. Dit was alles in daardie een liggaam verlos. Sien? Hulle is een, dieselfde, dieselfde Woord. 
Dieselfde Woord, wat gepraat het van die Bruidegom, praat van die Bruid.

Wel, hoe kan die Bruid kom, en nalaat om alles te manifesteer wat van Hom beloof was, en die 
Bruidegom kom, en Hy sou nie die Bruid wees nie? Maar toe Hy alles gedoen het, selfs om dit te bewys 
deur Homself uit die dood op te wek, daarna, moet die Bruid dan nie dieselfde ding doen nie, moet 
presies wees wat die Woord gesê het Sy sou wees in hierdie laaste dae? Moet Sy dan nie terugkeer deur 
Maleági 4 nie? Moet Sy dan nie gemanifesteer word soos dit was in die dae van Sodom nie? Moet die 
wêreld dan nie net so presies wees soos dit is nie? Is hierdie dinge nie 'n volmaakte identifikasie van die 
Woord van God wat aan ons bekend gemaak is nie?
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Wel, vriende, ek weet ek hou julle 'n lang tyd, vyftien minute nog voor middagete, maar miskien sal 
ek dan deur dit kom. Maar let op, kyk hier, wat 'n volmaakte ding dit is. Ek weet nie wanneer ek julle 
weer sal sien nie. Sien?

Kyk, let op dit. Maar God het die Bruid in die Bruidegom vooruitgesien. Halleluja! Sien, om Sy Vrou te 
red, soos Adam, moes Hy saam met Haar gaan. Adam het geweet wat hy gedoen het; Eva het nie 
geweet wat sy gedoen het nie, maar Adam het uitgestap saam met sy vrou. Sien? En Jesus het Sy Vrou 
se plek geneem en sonde geword vir Haar. Onthou, Hy het jou geword, Hy het gestaan vir jou straf, dat 
jy in Sy plek mag staan. Hy het in jou plek gestaan, dat jy in Sy plek kon staan. Wat 'n liefde! Wat 'n 
gemeenskap! Hoe kan ons dit ontken? Hoe kan ons enigiets doen behalwe om Hom, lief te hê vriend? Ek 
kon ure daarop bly, maar laat ons 'n bietjie verder aan beweeg.
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Soos die pinksterervaring vandag, en die koms van die Heilige Gees in hierdie laaste dae, soos beloof 
is, is soos die uittreksel van 'n titelakte. Sien?
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Nou, jy kan 'n titel kry. Sekerlik. Sien? Jy kan 'n titel vir 'n plek kry, maar dis nog steeds nie te sê dis 
joune nie. Nee, meneer. Iemand daar ver terug kan kom en 'n aanspraak maak daarop. Maar wanneer jy 
'n uittreksel kry, wat wys dat alles wat ooit teen dit was is afgehaal, reguit terug van die fondasie. Is dit 
reg?

En wanneer 'n man gesê het dat hy die Woord glo, en dan wanneer die Heilige Gees kom, Dit is die 
uittreksel van die titel. En dit gee jou toestemming, wanneer jy daardie uittreksel het, dat elke deel van 
dit aan jou behoort, en alles wat daar op is behoort aan jou. Amen! En dit gee ons die uittreksel, 
wanneer die Heilige Gees op hierdie titelakte kom wat God destyds gesien het voor die grondlegging van 
die wêreld, en die naam op die Boek van die Lewe sit; maar was gebore deur 'n man en vrou, en 
onderworpe aan sonde, en skuldig aan sonde. Maar toe ek Daarin geglo het, het ek die akte ontvang; 
maar wanneer die Heilige Gees gekom het, was Dit die uittreksel wat alles teen my was, of my ma dit 
gedoen het, my pa dit gedoen het, my ouma dit gedoen het …

Soos die klein, epileptiese kind, waar voor ek 'n paar minute gelede gebid het, wat deur gekom het 
van die grootouers. Die epilepsie het neergeval, en op die kind, ek het gesê.

Maar toe die uittreksel gekom het, Dit het alles weggevat, alles is verlos. Ek's dan 'n uittreksel houer. 
Amen! En so seker as wat die Gees Christus uit die dood opgewek het, het ek 'n titelakte dat ek deel 
van daardie Liggaam is, met die uittreksel van die Heilige Gees maak daardie Woord liggaam lewe uit 
presies soos Dit in Hom was, soos Hy belowe het in die laaste dag. Die uittreksel! Al my sondes is 
uitgedelg, al jou sondes word uitgedelg, deur die Bloed van Jesus Christus, en die Heilige Gees kom as 'n 
uittreksel van die titelakte wat God vir my gee, deur genade, deur voorkennis. O, goeiste!
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Waarvoor is jy bang? Geen wonder Hy het gesê: “Vrees nie; Ek is Hy wat dood was en weer lewe; 
en Ek is lewend vir ewig; en het die sleutels van die dood en hel.” Moenie bekommerd wees oor niks nie. 
Selfs dood gaan jou nie seer maak nie. Let op. Pragtig!
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Laat ons nou sommer vinnig gaan.

Die titel uittreksel! Die skuld is afgehandel. Alles daarteen is afgehaal. Ha-ha-ha! Glorie! Ek mag laf 
optree, maar ek voel goed. Let op. Sien? O, 'n akte uittreksel, besef julle wat dit beteken? Besef julle 
wat dit beteken, broer? Daar is niks wat dit kan wegneem van jou nie. Amen. Ek is 'n houer. Amen. Wat 
'n …

Wat titelakte? Ek het nou uitbetaal op my voordele, van Sy dood, begrafnis, en opstanding. Hy het 
ek geword, dat ek Hom kon word. Nou, het Hy 'n sondaar geword, dat ek 'n seun mag word, amen, en 
hou die akte uittreksel. “Want hierdie tekens sal hulle volg wat glo,” sien, die akte uittreksel!
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Nou, vinnig, voor … Ons het omtrent nog tien minute.

Laat ons nou op let, vinnig, die lewendmakende van die Gees. Ek gaan julle 'n bietjie tekens wys 
sodat julle sal verstaan. Kyk, let op nou wat, hierdie “lewendmakende Krag” was my onderwerp. Nadat 
die Seun opgewek was, kyk hoe Dit aan hulle gedoen het met Pinkster, wat Dit aan hulle gedoen het, 
wat daardie lewendmakende Krag aan hulle gedoen het. Dit het hulle lewend gemaak.
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Nou laat ons oplet wat Dit gedoen het aan Stéfanus. Stéfanus was vol lewendmakende Krag. Was 
dit nie reg nie? Sien, hy was vol lewendmakende Krag. Dit het hom nie bang gemaak nie. Hy het gesê: 
“Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos 
julle vaders het, so ook julle. Watter een van die profete wat die koms van die Regverdige getoon het , 
het julle vaders nie gestenig nie?” O, goeiste! Iets vir hom gedoen. Sekerlik, hy was vol lewendmakende 
Krag.

En hulle het gesê: “Ons sal ontslae raak van daardie kêrel!”

En toe hy gesterf het, het hulle hom gestenig; en sy arme klein kop, soos die stene daarteen slaan. 
Hy het opgekyk en gesê: “Ek sien die Hemele geopen.” Lewendmakende Krag het gewerk. “Ek sien die 
Hemele geopen, en Jesus wat aan die regterhand van God staan.” Dis wat lewendmakende Krag gedoen 
het vir Stéfanus.

Let op 'n ander kêrel, het hierdie lewendmakende Krag gehad, sy naam was Filippus. Hy was so vol 
lewendmakende Krag. Hy het 'n yslike groot diens onder by Samaria gehad. Duiwels was uitgedryf. Mense 
is gedoop in die Naam van Jesus Christus. Hulle het 'n ware byeenkoms gehad. En die Gees het met hom 
gepraat, o, die Dinamika kom af, en Dit het gesê: “Verlaat hierdie herlewing.” Maar wat sal die predikers 
sê? Maak nie enige verskil wat hulle sê nie. Sien? Hy was vol lewendmakende Krag. Hy het die brandstof 
gehad, en die Dinamika het op hom geval. Het gesê: “Gaan uit in die woestyn.”
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En hy het 'n hofdienaar daar gevind, en hom gedoop in die Naam van Jesus Christus; een man, wie 
die Boodskap geneem het en afgegaan het na Ethiopië. Dit reg? En hy het God gehoorsaam.

In gehoorsaamheid aan God, as jy nog nooit gedoop is in die Naam van Jesus Christus nie, doen dit, 
en kyk na die lewendmakende Krag wat jou dan optel. Sien?

Toe Stéfanus hierdie groot ding gedoen het … of, nie Stéfanus nie. Maar Filippus hierdie groot ding 
gedoen het, om daardie groot herlewing te verlaat en die gebooie van God te gehoorsaam, toe hy vervul 
het, deur vul … Deur hierdie hofdienaar te doop, in gehoorsaamheid aan God, was hy so vol van die 
lewendmakende Krag totdat Dit hom weggevoer het. “Dit sal jou sterflike liggaam lewend maak, as 
hierdie Gees wat Jesus opgewek het uit die dood.” Dit het Filippus lewend gemaak totdat hy miskein 'n 
honderd vyftig myl nie gesien was nie, êrens anders heen, oorkant in 'n ander land. Dit het sy sterflike 
liggaam lewend gemaak. Hoe het hy dit gedoen? Hy was so vol van die lewendmakende Krag.
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O, Kerk van die lewende God, ons kan nie hier rondstaan en soog rondom die klein suiker-tepeltjies 
van vandag nie. Ons moet vol en deurgebid wees met lewendmakende Krag, tot die lewendmakende van 
die Heilige Gees! Ons moet weggeraap word, eendag, in die Wegraping daar oorkant. Ja, meneer. Amen! 
O, goeiste!
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Verskoon daardie uitdrukking. Ek het gedink aan 'n moeder wat daardie klein sakkies maak, ons het 
altyd, vir die baba. Party van julle ou mammies onthou dit. Die klein ou babatjie begin skree; jy neem 
bietjie koffiemoer en bietjie suiker, draai dit toe in 'n sak en laat hom aan dit suig, om hom te troos. Daar 
is geen krag in dit nie. Dit sal hom doodmaak. Sien? Daardie kaffeïen daarbinne, en goed, 'n bietjie 
versoeter om hom dit te laat afsluk, hy kry die kaffeïen in.

Ons is moeg vir sulke goed soos dit. Kom terug! Julle is arende; terug na die Woord van God! Wees 
sterk; niks kan jou gevoelens seermaak nie, daarom is jy vry van al die aanstote van die mens. Wat ook 
al enigeen sê teen jou, dit bring net meer liefde. Amen. En, lewendmakende Krag, weggeraap in die 
Hemele, 'n arend wat bokant die hoenders gevlieg het, ver daar bo oorkant in die Hemelse plekke in 
Christus Jesus! O!

Dit was op Filippus. Dit het hom lewend gemaak, hom weggevoer.

Laat ons 'n ander man neem. Daar was 'n man met die naam Henog. Nou, hy het met elke Woord van 
God gewandel, vir omtrent vyfhonderd jaar. Hy het 'n getuienis, dat: “Ek het nie een keer Sy Woord 
gefaal nie.” Hy het so vol van die lewendmakende Krag geword toe die Dinamika hom tref, op die 
Meganika, hy het nie eens gesterf nie; hy het net Huis toe gegaan. Het net begin loop. Hy was so … 
Soos Filippus, hy was so vol lewendmakende Krag, in plaas van om na Gasa toe te gaan en na 'n ander 
plek, waar, hulle het hom daar gekry bo in die boonste landstreke. In plaas van op daardie pad, het hy 
net gegaan, o, het gesê: “Ek's 'n ou man, in elk geval. Ek het soveel lewendmakende Krag, ek sal net 
reguit uit stap uit die aarde.”

98
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Dis dieselfde lewendmakende Krag wat ons reg nou het. Sien, Dit sal jou sterflike liggaam lewend 
maak. Is dit nie reg nie? Dis die lewendmakende Magte.

Henog, met daardie volmaakte getuienis, dat: “Alles wat God vir my gesê het om te doen, het ek 
gedoen. Alles wat ek gesien het Hy vir my gesê het doen, het ek gedoen.” En hy het so vol geword van 
Dinamika, of Meganika, totdat, toe die lewendmakende Krag hom getref het, die Meganika, Dit het hom 
net op gelig. Hy het voortgestap uit die aarde, in die Hemel.

Nou, nou let op, op Elía. Nadat … Kyk, Elía, daardie groot profeet, man in sy dag. Verskoon my. Broer, 
suster, in daardie dag het hy klaar gespeel met daardie geverfde—vrouens gesigte, daardie Isébels en 
Agabs. En gestaan totdat … En dit het gelyk asof niemand, saam met hom gestaan het nie. En hy het 
bestraf, en verslind, en het daar uitgestaan, en God het na hom omgesien en het hom gehelp in elke 
plek. Julle weet, die ou kêrel het eendag moeg geword. Hy het gesê: “ek word oud, so ek kan net nie 
verder gaan nie.” Hy het aangegaan, ek dink, negentig jaar oud; regtig oud, en daar rond geloop, en hy 
was so vol lewendmakende Krag. Weet julle wat? Hy het oor die Jordaan gekyk.
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O God! Ek kan byna die ander kant sien. Kan julle nie?

So vol van die lewendmakende Krag, totdat, hy 'n wa wat gehaak was daar oorkant gesien het, een 
of ander Vuurperde, en Vuurwa gehaak aan 'n boom daar oorkant. Hy het net oorkant die rivier gestap 
en Huis toe gegaan, selfs sonder om te sterf. Die lewendmakende Krag wat gestuur was, het veroorsaak 
dat 'n strydwa uit die Hemel gestuur is, en hom opgeneem. Selfs sy jas uitgetrek en dit terug gegooi na 
Elía. Dis reg.

Nou, toe het daardie kêrel die kleed opgetel, weer 'n tipe van die Kerk, sien, het daardie kleed 
opgetel. Nou, hy het dubbel die wonderwerke gedoen, wat 'n tipe is van Christus en die Kerk. Sien? Elía 
het vier; hy het agt gedoen. Sien, nou was hy dubbel die krag, want hy het daarvoor gevra. “Groter 
dinge as hierdie wat Ek doen sal julle doen.” Sien? Maar hy was so vol van die lewendmakende Krag, en 
alles, totdat hy alles gedoen het, dubbel, wat Elisa gedoen het, meer as wat hy gedoen het. En let op, 
hy het 'n lewe gelewe tot omtrent tagtig of negentig jaar oud, hy het oud geword en hy het gesterf. Hy 
het gesterf, en hulle hom uitgeneem en hom begrawe.
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Julle weet, wel, daardie lewendmakende Krag het hom nie verlaat nie. Baie, baie jare daarna, toe die 
vlees van sy beendere al verrot het, het hy in 'n grafkelder gelê. En hulle het een dag 'n dooie man 
gedra, en hulle het die vyand gesien, en hulle het net hierdie man in en op die beendere van Elisa 
gegooi. Daar was soveel lewendmakende Krag op daardie beendere dat die man weer tot die lewe 
opgespring het. O!

“Dit sal jou sterflike liggaam lewend maak.” Hoewel dood en verrot in die graf, en tog het daardie 
lewendmakende Krag oor daardie grond gerus. Halleluja! Uh! “Hy wat Christus uit die dood opgewek het 
sal ook jou sterflike liggaam lewend maak.” Die Elía gelede, Elisa en Elía …
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Onthou, daardie dooie man, daardie profeet, vol van daardie lewendmakende Krag, wat in die graf 
gelê en verrot het; daar was soveel lewendmakende Krag, totdat, hulle 'n dooie man op hom gegooi het, 
het hy tot lewe gekom. Hy kon steeds hande op die siekes lê. Kon hy nie? Amen. Daar het julle dit.

En onthou, ons is vlees van Sy vlees, Jesus Christus. “Ons is vlees van Sy vlees en bene van Sy 
gebeente.” O, daar's geen manier daaruit nie. Ons gaan opstaan, en dis al. Jy gaan opstaan, dis al.
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Pase beteken meer as net 'n tradisie. Dit is ook nou, vir ons liggame is lewend gemaak saam met 
Hom en ons sit in Hemelse plekke.

En hierdie liggaam mag verrot in die see; dit mag in die grond verrot; daar mag dalk nie 'n lepelvol as 
wees nie; maar sy gaan na vore kom. Want, die Gees wat my Here uit die dood opgewek het, het hierdie 
sterflike liggaam lewend gemaak. Dit het jou sterflike liggaam lewend gemaak. En ons is Sy erfgename 
van Sy opstanding, Sy polis van Ewige Lewe wat ek soveel keer oor gepraat het, julle weet. Geen 
wonder Hy het gesê: “Wees nie bevrees nie.” Hy sou weet.

Want soos Paulus gesê het: “Dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning? Ek is vol 
lewendmakende Krag. Dank God, Wie ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.” Ja, meneer! 
Lewendmakende Krag. O, goeiste!

Hy is verewig lewendig, “dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid.” Hebreërs 13:8. Let op, 
Messias, die gesalfde Een; so is Sy Bruid, die Messia-ette, sien, die gesalfde Een.
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Let op, die dood keer nie God se lewendmakende Krag nie. Dood kan Dit nie stop nie. As jy Dit het, 
Dit is vir Ewig. Daar is niks wat Dit gaan stop nie. Jy kan Dit nie in toom hou nie; jy kan niks Daaraan 
doen nie. Jy lewe jou lewe uit, dit sal Dit steeds nie stop nie; net so goed soos Dit was.

Let op, Moses is vol van daardie lewendmakende Krag. Was hy? Hy was 'n profeet na wie die Woord
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gekom het. Hy was deel van die Woord. Hy was die Woord van daardie dag. Is dit reg? En nadat hy dood 
was, agthonderd jaar; op die Berg van Verheerliking, het hy daar gestaan, saam met Elía. Dit reg? Die 
lewendmakende Krag, dood neem Dit nooit weg nie. Nee, nee. “Ek sal dit weer oprig.” Die Engele kom; 
begrawe hom daaronder in 'n vallei. Hy was verrot en gedaan, sy bene was weg, en alles anders, maar 
die lewendmakende Krag was steeds daar. Dit het hom lewend gemaak en hom opgewek. En daar was 
hy, daar gestaan. Let op.

Jy sê: “Is dit reg, Broer Branham, na agthonderd jaar?” O, goeiste!104

As julle sou lees in Matthéüs, ek het 'n Skrif, Matthéüs 27:51. Jy kan skryf, skryf dit neer. Toe almal 
in die verlede, wat geglo het dat Hy sou kom … Die Bybel het hier gesê, nadat Hy gekom het, hulle was 
aan die slaap in die grond. Lewendmakende Krag was op hulle, en hulle was 'n deel van Hom, daardie 
heiliges. Hulle was 'n deel van Hom, omdat hulle in Hom geglo het.

Potensieël het hulle daardie Lewe gehad, deur die offer van 'n skaap, 'n versoening, wat nooit 'n 
gees van 'n skaap terug op die man kon bring nie. Wat van nou met die Gees van die Man, God Homself, 
op jou, sien, hoeveel te meer lewendmakende Krag het ons! Maar deur die versoening vir sonde was 'n 
lam geoffer, 'n tipe. Wat ons het is nie die tipe nie; dis die antitipe. Waarvoor is ons bang? En daardie 
kêrels wat net 'n tipe gehad het, wys na Sy opstanding, en het afgegaan in die graf daarmee.

Soos Job destyds onder sy groot spanning, goeiste, alles weggeneem van hom! Die Duiwel het gesê: 
“Laat ek hom kry. Ek sal hom U laat vloek in U gesig.” En toe het hy losgebreek.
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Het gesê: “Jy neem nie sy lewe nie.” En hy het (hy) alles behalwe om sy lewe te neem.

En sy vrou het selfs teen hom gedraai. Het gesê haar asem het vreemd geword vir hom. Met ander 
woorde, sy wou niks met hom te doen gehad het nie. Sy het blykbaar hom nie meer lief gehad nie, het 
hom net weggestoot. “Job, jy's beklaenswaardig! Hoekom vloek jy nie God nie, en sterf?”

Het gesê: “Jy praat soos 'n dwase vrou.” O, goeiste!

Sien, hy het net vasgehou aan wat hy gehad het. Nou, hy was 'n profeet. Hy het gesê: “Ek is nie 'n 
sondaar nie. Ek het die voorsiene offerhande geoffer.” Amen. Hy het geweet waar hy staan. Hy was met 
die Woord. Maak nie saak wat die ander gesê het nie, hy het net by die Woord gebly. Toe daardie groot 
geweldige uur … Het gesê: “Jy praat soos 'n dwase vrou.” Hy het gesê: “Die Here het gegee, die Here 
het weggeneem; wel, geseënd sy die Naam van die Here!” Het gesê: “Ek het in hierdie wêreld sonder 
enigiets gekom. Ek het hiernatoe gekom, nakend, ek sal uitgaan op dieselfde manier. Geseënd sy die 
Naam van die Here!” Daar gesit, het uitgebreek in swere, sy kinders dood, hy was armlastig, en sy 
vriende almal het teen hom gedraai, sy kerklidmate, alles en nog, en homself geskraap met 'n … En hoe 
ellendig, beklaenswaardig! Nie een van julle het al ooit daardeur gegaan nie. Steeds, het hy aan daardie 
Woord vas gehou.

Hy was 'n arend. O, goeiste! Jy kan nie die film altyd oor sy oë hou nie. Nee, nee. Ewe skielik, staan 
op daardie Woord, wat het gebeur? Die hemele het terug beweeg, die donder begin dreun, die weerlig 
het begin flits, en Job het opgekyk en die visioen gesien, het gesê: “Ek weet my Verlosser leef. In die 
laaste dae sal Hy op hierdie aarde staan. En al vernietig die velwurms hierdie liggaam, beendere en alles, 
daardie lewendmakende Krag sal daar wees. Ek sal God sien vir myself, Wie ek self sal sien. My oë sal 
aanskou en nie 'n ander nie.” Is dit reg? “En nadat my niere verteer word binne in my, al vernietig die 
velwurms wat nou in my liggaam is, sal dit vernietig.”
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Julle weet, velwurms kom nie na jou toe nie. Daardie wurm is alreeds in jou, jou eie velwurms. Het 
julle dit ooit opgelet? Sit jou in 'n doodskis, en maak dit lug dig; die goggas sal jou verteer, net dieselfde, 
want hulle is in jou. Jy is net 'n klomp goggas, aan die binnekant om mee te begin.
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“Al vernietig die velwurms, my velwurms vernietig my, my vlees, tog sal ek in my vlees God sien.”

En op daardie opstandingsmôre! Glorie! Halleluja! Matthéüs, hierdie groot skrywer, 27:51, gesê: 
“Nadat Hy opgewek was uit die dood, dat die Ou Testamentiese heiliges, baie van diegene wat geslaap 
het in die stof van die aarde, het uit die grafte op gekom, en het die stad binnegegaan en aan baie 
verskyn.” Daardie lewendmakende Krag, steeds op daardie beendere van Elía, toe daar nie meer 
beendere was nie, steeds aan Job toe daar nie meer 'n lepelvol stof aan sy liggaam was nie. Maar die 
lewendmakende Krag was nog steeds daar.

“As hierdie Gees wat Jesus opgewek het uit die dood in julle woon, sal Hy ook jou sterflike liggaam 
lewend maak.” Let op, vinnig nou.

Jy sê: “O, ek wens ek het destyds daar gelewe …” Jy lewe in 'n beter tyd. Nou as julle almal …108

Ek sien julle skryf 'n paar Skrifte neer. Goed, skryf Eerste Thessalonicense 4:16. Let op hoe pragtig, 
sien. In die … “Die heiliges, hulle wat in Christus slaap, sal God saam met Hom bring,” sien, heiliges in die
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graf, wat rus. Soos Elía was; party soos Elisa was; sien, party van hulle lewend gemaak word, party sal 
weggeneem word, party sal in die graf wees. Hulle sal saam met Hom gaan. “Die Basuin van God sal 
weerklink, en die dooies in Christus sal eerste opstaan. En ons wat lewe en vertoef sal saam met hulle 
weggeraap word, die Here tegemoet in die lug.” Die lewendmakende Krag op die lewendes, die 
lewendmakende Krag op die dooies. Sien?

Daardie selfde lewendmakende Krag van God word voorgestel in albei van hierdie profete. Kyk na 
hulle name, is amper dieselfde, Elisa, Elía. Sien die Bruid en die Bruidegom? Een van hulle is Mnr. Jesus; 
die ander een is Mev. Jesus. Julle sien, amper dieselfde, net tussen die Hy en Sy. Sien?
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Elía, en kyk hoe dit hier verteenwoordig is. Nou, Elisa … Was opgeneem in die wegraping, 
verteenwoordig die Kerk, goed, Elía; en Elisa het gerus, tot die opstanding. Sien? Dis net soos 'n voël, 
het twee vlerke nodig om homself te balanseer. Sien? Die Kerk was net daar verteenwoordig in daardie 
twee profete. “Want ons wat lewe en oorbly vir die koms van die Here, sal hulle wat slaap nie hinder nie; 
want die Basuin van God sal weerklink,” beide vlerke sal bymekaar kom, en ons sal wegvlieg, halleluja, 
weg vlieg. Veroorsaak, (wat?) in die lewe, of dood, daardie lewendmakende Krag lewe nog steeds.

Let op. Onthou, onthou nou, lewend gemaak om te sien wat hierdie dinge is. Kyk na die 
lewendmakende Krag van hierdie dag. Onthou, ons is lewend gemaak. Nie lank gelede nie, want help …

En ek dink ons Here het gesê, en so het Paulus: “Wat die Vader vir my gewys het, ek het niks terug 
gehou nie. Ek sê jou.” En in hierdie laaste dae wanneer ons Sy lewendmakende Krag gesien het op ons, 
Hy selfs lewendmakende Krag vir ons gee, om die siekes genees te sien. Ons het die lewendmakende 
Krag werksaam onder ons gesien, soos Dit toe was op hulle in die vroeë dae, sien, sien deur visioen bring 
Dit terug en wek die dooies op, sien Dit maak die siekes gesond.
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Nou die dag het ek vir iemand vertel. Klein Donovan Weerts hier, ek reken julle ken hom almal. Ek was 
saam met hom om te jag. Arme kêreltjie … Hy's 'n gawe klein kêrel. Hy kom hier kerk toe. Hy sal … Net 'n 
baie goeie vriend van my. En hy het net … Hy het gesê: “Wou jou nie pla nie.”
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Ek het gekyk, en sy oor, se binnekant het buitekant toe gedraai. En ek het gesê: “Hoe gaan dit, 
Donovan?” Het hom net by die hand geneem, soos dit, en 'n kanker. Ek het gesê: “Donovan, wat is 
verkeerd met jou oor?”

Hy het gesê: “Weet nie, Broer Branham. Omtrent ses, sewe maande, en hou net aan … ”

Ek het gesê: “Hoekom het jy nie iets daaroor gesê nie?”

Het gesê: “Ek wou jou nie pla nie, Broer Branham.”

Ek het gesê: “Weet jy wat dit is?”

Het gesê: “Ek het 'n idee.”

Ek het net my hand oor hom gesit, nooit 'n woord gesê nie. Twee dae daarna, was daar nie eens 'n 
litteken nie. Wat is dit? Die lewendmakende Krag, sien, Dit sal jou sterflike liggaam lewend maak. Sy oor 
sou opgeëet wees, sy verstand sou weg gewees het, sien, hy sou gesterf het. Maar, die lewendmakende 
Krag! Sien?

En eendag toe ek moeg was, myself, omtrent … Ek het gesê: “As jy … Seun, jy beter voortgaan, jy's 
vyftig jaar oud. Jy, as jy enigiets vir die Here gaan doen, moet jy beter gou maak en dit doen. Jy word 
oud.” Sien? En daar daardie oggend, het die lewendmakende Krag gekom, en Hy het my verby die gordyn 
laat kyk, en ek het julle almal daar oorkant gesien. Uh-huh. Sien? Hy het gesê: “Almal wat jy ooit 
liefgehad het, en almal wat jou liefgehad het, hulle is aan jou gegee.” Sien? Ek het hulle almal daar 
oorkant gesien soos dit. Wat was dit? Lewendmakende Krag.
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Johannes die openbaarder was gevul vol lewendmakende Krag, wat opgestaan het en gesien die 
einde van die begin.

Jesaja was vol van die verkwikkende Krag, en opgestaan en die Millennium en alles gesien het.

Lewendmakende Krag! “En as die Gees wat Christus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal Dit 
jou ster liggaam lewend maak … sterflike liggaam.” Onthou, die lewendmakende Krag!

Kyk wat het ons in hierdie dag gesien. Die lewendmakende Krag het na ons gekom, om die Sewe 
Seëls oop te maak. Wat was dit, die intelligensie van 'n man? Nee, die lewendmakende Krag van God. 
Sien, die lewendmakende Krag van God het voorspel dit sou plaasvind. Sien, die lewendmakende Krag 
van God het die wêreld laat getuig Daarvan, dis die Waarheid. Die Engel van die Here, ek het julle vertel, 
was daar, in 'n Vuurkolom; lewendmakende Krag laat die wêreld getuig dat Dit die Waarheid is. En, in dit, 
hulle het nie geweet  wat  Dit  was  nie;  en  ons  het  geweet,  kyk  net  hierdie  kant  toe,  en  Dis  ons  Here
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daarbo, julle sien.

Hy is die Een Wat daardie Seëls oopgemaak het. Hy is daardie Seëls, want die hele Woord van God is 
Christus, en Christus is die Seëls wat oopgemaak is. Wat is die oopmaak van Seëls dan? Obenbaar 
Christus.
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En die einste sewe Engele, wat die Sewe Kerke verteenwoordig en alles voltooi, en ons kon Dit nie 
eens sien nie. Hulle het, hulle het die foto geneem, nie ons nie. En daar is Hy, staan daar, Opperste 
Regter; wys dat Hy is Alfa en Oméga, die begin en die einde. Watter identifikasie! Lewendmakende Krag 
het dit aan ons gedoen.

Lewendmakende Krag laat ons Sy koms sien. Lewendmakende Krag wat ons weggeraap het van dood 
na Lewe. Lewendmakende Krag gee onderskeiding; om te weet wat met jou verkeerd is, en wat om te 
doen; wat jy gedoen het, en wat jy nie behoort te gedoen het nie; en wat jy behoort te gedoen het, en 
wat jy sal wees. Lewendmakende Krag, al hierdie dinge!

Ons Here Jesus is so vol lewendmakende Krag, Hy was alles saam Daarvan. Hy was so vol 
lewendmakende Krag, Hy het dit gesê: “Breek julle hierdie liggaam af, en ek sal dit in drie dae oprig.” 
Praat van vertroue in lewendmakende Krag! “Vernietig hierdie liggaam, en Ek sal … hierdie tempel, en Ek 
sal dit oprig in drie dae.”
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Hoekom, hoekom sou Hy dit gesê het? Hy het geweet dat dit van Hom geskryf was, sien, dat dit van 
Hom geskryf was, deur die Woord van God wat nie kan faal nie. Die Woord het gesê: “Ek sal nie My 
Heilige verderwing laat sien nie, Ek sal ook nie Sy siel in die hel laat nie.” En Hy het geweet daardie 
lewendmakende Krag sou Hom oprig, dat daar nie een sel sou korrup nie.

Hy het gesê: “Julle vernietig hierdie tempel, en Ek sal dit weer terug bring in drie dae.”

Waarom? Dit was profesie, die Woord van God. En profesie, as Dit die ware Woord van God is, kan dit 
nie faal nie. En dieselfde profesie en Woord van God wat gesê het Hy sou Hom oprig, sê dat ons is 
alreeds opgerig saam met Hom. Geen wonder Hy het gesê: “Wees nie bevrees nie.” En dit is geskrywe 
dat: “Die Gees wat nou is, was in Hom, nou in ons, ook om ons sterflike liggaam lewend te maak.” Moenie 
vrees nie, vriend, die S-e-u-n is op. Die Seun is op. Geen …

Kyk nou na verheerliking. Ons was, elkeen, daar verteenwoordig. Daar was die lewende heiliges wat 
weggeraap was, daar was Elía wat daar gestaan het; en Moses het daar gestaan, die dooie heiliges 
vert- … Ook, beide van hulle het ook lewendmakende Krag gehad. Of een gesterf het, en die ander nie 
gesterf het nie, hulle was almal daar.
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Let op, o, kyk wat sien ons nou in hierdie laaste dae. Dieselfde ding wat Hy belowe het, Johannes 
14:12. Nou kyk. [Leë kol op band] Sekerlik.

Mense sê: “Julle maak aanspraak daarop om mag te hê?” Nee, nee, nee.

Ons is net soos hulle op die Berg van Verheerliking, sien. Sekerlik, ons maak nie aanspraak op mag 
nie. Maar, ons, soos hulle was … Op die Berg van Verheerliking, het hulle nie gesê, Moses, sê: “Sien wie, 
sien wie ek is,” die dissipels sê: “sien wie ek is, sien wie ek is.” Weet julle wat het gebeur? Let op, hulle 
het Jesus verheerlik gesien. Dis al wat hulle wou sien verteenwoordig, Jesus wat verheerlik is.

En so is dit vandag, ons probeer nie om een of ander groot persoon te wees nie. Ons gee nie om 
wat mense sê omtrent ons nie. Ons naam is niks nie; dis Sy Naam. Ons lewe, dis niks; dis Sy Lewe. Dis 
Sy Mag, nie ons mag nie. En daar is net een ding wat ons liefhet om te doen, is om Hom verheerlik te 
sien. En hoe kan dit wees? Wanneer Hy verheerlik is in ons, deur Sy opstanding wat in ons is. Ons sien 
Hom vandag weer verteenwoordig soos Hy was.
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Het julle dit gesnap? Sien, ons begeerte is om nie verheerlik te word nie. Ons begeerte is nie een of 
ander groot naam nie. Ons begeerte is nie om reklame te maak vir een of ander kerk nie, of meer in die 
Sondagskool te kry, of in te bring nie, te kniehalter, instoot, of 'n piekniek partytjie aan te bied, sterre te 
bring, knope, te bring of iets anders nie. Dis nie ons begeerte nie. Ons begeerte is om Hom verheerlik te 
sien. Verheerlik, (wat?) nie met eie-trots nie; maar in ons, ons lewens, om te bewys Hy is lewendig en 
lewe in ons.

As ek myself uit die pad kan kry, so wanneer William Branham nie eens aan gedink word nie, en jy nie 
eens aan gedink word nie, totdat ons Jesus in ons verheerlik kan sien. Hom sien, dis ons begeerte. Dis 
die lewend- … gee ons die lewendmakende Krag. En dit gee ons vreugde, om te weet dat ons saam met 
Hom is, beide vlees en gebeente van Hom, wat die Bruid van Hom is; en sien Sy selfde bevestigde 
metodes, wat bewys in ons dat Hy nou uit die dood opgestaan is. Sien?

Geen wonder Hy het gesê: “Vrees nie,” want nou, let op, is ons verlos deur Hom, en nou opgestaan 
saam met Hom. Dis wat Pase beteken vir die mense, “opgestaan saam met Hom”! Let op.  Nou  het  ons
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Sy Gees in ons, die akte uittreksel ten volle betaal.

Nee, jy moenie sê: “Wel, ek hoop ek maak dit.” Julle het dit alreeds gemaak. Nie: “Ek sal dit maak.” 
Ek het dit alreeds gemaak. Ek het dit nooit gemaak nie, Hy het dit vir my gemaak. Sien? Nie ek nie; Hy! 
“Wel, Broer Branham, hulle sê …” Ek gee nie om wat hulle sê nie. Daar het Hy dit gemaak, vir my. Dis al 
wat ek wil hê, waarvoor ek omgee.

Ek wil Hom net gemanifesteer sien. Hoe kan jy dit doen, roep Hom af? Nee. Hy is in jou. Sien, Hy is 
in jou. “Wel, dan, Here, as ek myself uit die pad kan kry, kan U manifesteer. Myself … Hoe kan U dit 
doen? Omdat U dit so verordineer het. 'Al wat die Vader My gegee het sal kom.'” Let op. Glorie!

Met al daardie bewyse versamel, met ons nou vanmôre, o, ek dink aan daardie lied:119
Op daardie opstandingsmôre,
Wanneer die dood se toue sal gebreek word,
Ons sal opstaan, (Halleluja!) ons sal opstaan!

Glo julle dit? [Gemeente sê: “Amen.”] Ons sal opstaan! In Hom word ons deel van Hom, die Pase, die 
geheim van God geopenbaar soos dit toe was, van die Lewe na die dood. Ons is nou lewendig, wat 
eenmaal dood was in sonde en oortredinge. Die ware Paasseël het die dood om my gebreek, en ek is 
lewendig. Die Paasseël, in die begin, die seël verbreek het van die Romeinse seël, die Paasseël, dat Hy 
verseël was. En mense, wanneer hulle gesterf het, was weg; maar Hy het die seël verbreek en die 
geheim geopenbaar. En nou het God, deur Sy Heilige Gees, die seël verbreek wat rondom ons lewens 
was, en Christus is geopenbaar soos Hy in ons lewe, want nou is ons lewend gemaak saam met Hom. O, 
bladsy na bladsy!

Ons sal opstaan, (Halleluja!)
Ons sal opstaan! (Amen!)
Op daardie opstandingsmôre,
Wanneer die dood se tralies gebreek is,
Ons sal opstaan, (Halleluja!) ons sal opstaan!

O, is julle nie bly nie! Ek's so bly! Ver terug daar oorkant, een oggend in 'n klein ou kole afdak, was 
die seëls gebreek, en ek het saam met Hom opgestaan, 'n nuwe skepsel. Sy lewendmakende Krag; die 
Seun is op.

Nie lank gelede nie, is aan my die storietjie vertel omtrent 'n visserman. 'n Kêrel het gekom en 'n ou 
visserman gehuur om hom te neem om vis te vang aan die Weskus. Hulle het daarde oggend uitgegaan.
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As enige van julle al daar visgevang het vir salm, wel, julle weet wat plaasvind, dit raak baie mistig 
daar. Ek sien my broertjie, Eddie Byskal, daaronder, 'n sendeling daar by die Indiane. En ons het 
visgevang, ons self, daar op daardie kuste.

So hierdie visserman was soort van 'n groentjie, julle weet. Hy het gaan visvang, en hulle het 
weggedryf. Wag vir die daglig om te kom, julle weet. En hulle kon nie meer die mishoring hoor nie, hierdie 
visserman het heel opgewonde geraak het gesê: “Sê, ons dryf uit na die see! Haai!” Het heel opgewonde 
geraak.

Hy het gesê: “Sit, seun. Gaan sit.” Die ou visserman, kalm, julle weet. Hy het geweet waarvan hy 
gepraat het. Het gesê: “Wag net totdat die son opkom, dan kan ons sien waar ons is.”

Jy sê: “Moet ek 'n Metodis wees? Baptis? Pinkster?”

Wag net. As die Seun opkom, sal ons sien waar ons is. Hy is die Woord. Wag tot jy die Woord 
gemanifesteer sien, wat skyn oor die Saad, die swaai-Gerf, ons sal sien waar ons is. Het julle Hom lief? 
[Gemeente sê: “Amen.”]
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Jammer ek het julle so lank gehou. Hoeveel van julle gaan oorbly vir vanaand? O, kom dan net weer 
terug vanaand, sien. Omtrent sewe-uur? Het jy iemand anders? [Broer Neville sê: “Nee.”]

Laat ons ons hoofde buig.

Is daar een hier, of meer, wie nie hierdie lewendmakende Krag in jou het nie? Die Seun het dwarsdeur 
geskyn, en jy het in hierdie tabernakel gesit, jy het geluister na bande, en tog het die Gees jou nog 
nooit lewend gemaak sodat jy die Woord van God kan volg nie, dat julle vroue en julle mans elke Woord 
gehoorsaam kan wees wat Hy geskrywe het! O, dis 'n gevaarlike ding. Wat as jy 'n dooie saad sou wees, 
geen Lewe in jou nie? Maar daar is iets in jou, wat sê, “Ek wil opstaan, vanmôre. Ek wil opstaan uit die 
toestand wat ek in is. Ek wil nie net 'n dooie saad wees nie, gelos word na vuilheid en dryfhout nie. Ek 
wil opstaan.”
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Sal jy jou hand opsteek, sê: “Bid vir my, broer”? God seën jou. God seën jou. Goeiste, kyk na die 
hande; daar is geen manier hoegenaamd vir 'n altaaroproep nie.  Wat  ons  'n  altaaroproep  noem,  mense
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kom daar rondom die altaar, ek's in elk geval nie baie vir dit nie. Dit was net by die kerk gevoeg 
gedurende die dae van die Metodiste herlewing. Sien?

Die Bybel het gesê: “Soveel as wat geglo het, sien, is gedoop.” Daar is 'n bad hier, vol water, wag vir 
enige kandidaat wie gereed is om te sterf vir hulleself.
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Nou, jy mag al baie keer begrawe gewees het, in die Naam van die Here Jesus; maar totdat daardie 
saad Lewe word, sien, Dit sal nie dit lewend maak nie. Nee, nee, nee. Doping van waters is soos die dou 
wat uit die hemel geval het, dit kan op die saad val, maar, as daar geen Lewe is nie, kan dit nie lewe nie.

Maar as daardie ware doop van waters, van dood tot jouself, en jy's gereed om uit te sterf vir alles 
wat jy ooit geleer is deur geloofsbelydenisse en denominasies, wat teenstrydig is met die Woord, en jy 
wandel soos 'n seun of dogter van God, en jy bedoel dit in jou hart, kyk wat daardie doop van water 
vanmôre vir jou sal doen. “Bekeer, elkeen van julle, en word gedoop in die Naam van Jesus Christus vir 
die vergifnis van julle foute, jou sonde, en julle sal die Gerf wat gewaai is, ontvang. Julle sal die 
Dinamika, die Heilige Gees ontvang. Want die belofte is aan julle, en almal van hulle. Vir alle geslagte, sal 
dit wees.”

Vader God, ek het lank gepraat, en het baie van die mense se tyd geneem, maar, Here God, daar is 
geen einde aan nie. Dit lyk net jy moet ophou en weg stap, en rus, en terug kom. Ons lewe in 'n 
sterwende wêreld, onder sterwende mense; met 'n Boodskap van Lewe, en met 'n bewys van die 
opstanding. Dierbare God, ons gaan net eenmaal sterflik wees, en wat sal dit wees as ons hierdie 
geleentheid laat verbygaan?
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Ons harte is aan die brand; ons siele is opgewonde; diegene wat in gekom het. En baie hier vanmôre 
hoor hierdie Boodskap. Ja, twee of driehonderd het hulle hande opgesteek. Hulle wil glo, Here. O, sekerlik 
daardie saad is nie dood nie, Here. Hoe kon hulle hulle hande dan opgesteek het? Daar is iets. O God, dis 
die ou self, dis daardie vrou van Job wat daar staan, sê: “O!” Maar, Here, laat daardie Job, daardie 
gelowige, in loop, vanmôre, volledig sterf, en begrawe word hier in hierdie doop van waters.

Die doudruppels wat van die Hemel kom, die Woord van God wat sê Dit sal elke sonde wegwas en 
kwytskeld! Jy word gedoop in die Naam van Jesus Christus, waarvoor? Die vergifnis van jou sonde, 
sondes vergewe in die Naam van Jesus Christus.

Mag, dan, Vader, mag … As hulle siek is, mag hulle gesond uitstap. Mag, as hulle kreupel is, mag hulle 
uitstap onder die Krag van die Heilige Gees. As hulle is sondaars is, mag hulle gewas en skoon uitstap. En 
die meganika, deur in te gaan; die Dinamika kom van Bo, die Heilige Gees, en raap hulle weg, Here. Maak 
hulle sterflike liggaam lewend, dan sal ons egte nuwe tale hoor, kragte van God, liefde ongehoord, 
sterwende genade en lewende genade; en 'n opgewekte Christus, 'n Liggaam, 'n Bruid wat Hom op die 
aarde verteenwoordig.
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Vader, hulle is Uwe. Hulle het hulle hande opgesteek. Ek het die Woord gepreek. Nou, Vader, ontvang 
hulle, bid ek. In Jesus Christus se Naam, vra ek dit. Amen.

Het julle Hom lief? [Gemeente sê: “Amen.”] Is Hy nie wonderlik nie? [“Amen.”] Is jy tevrede dat jy 'n 
deel van daardie Pase opstanding is, dat jy saam met Hom opgestaan het? [“Amen.”] Steek jou hand op. 
Jy is ingesluit.
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“My klein kindertjies,” soos Paulus sou gesê het. Nie hom probeer naboots nie, maar, die liefde, ek 
het julle lief. Ek storm die paaie en alles, om hier te kom, om hier met julle te praat. Het uit die woestyn, 
oor die sneeuvalle, ensovoorts, om hier te kom. Ons vlieg in vliegtuie. Julle ry deur die land, sodat ons 
kan saamkom. Ons het mekaar lief.

Ons is deel van mekaar. Moenie laat Satan julle ooit enigiets anders vertel nie. Aangesien ons 'n deel 
is van mekaar, is ons 'n deel van Hom. En ons is medeburgers van die Koninkryk, geniet hierdie seëninge, 
tesame, van die opstanding.

En nou, sien, nou is jy alreeds opgewek. Toe God Hom opgewek het, het Hy jou opgewek. Die Seun 
is nou net op jou, en nou groei jy in 'n bloeisel Lewe soos Hy was, om volkome opgewek te word in 
daardie laaste dag. Jou potensiaäl, het jy nou. Waarom weet jy? Jou siel het verander, het dit nie? Jou 
liggaam kom in gehoorsaamheid tot Dit, het dit nie? In gehoorsaamheid aan (wat, 'n kerk?) die Woord, 
wat die Lewe is, dan is julle nou opgewek uit die dood. Dit is Pase, met Jesus en ek. Dis Pase, met jou 
en Jesus. En dis Pase, met jou, ek, en Jesus. Ons is almal … Of, Jesus, jy, en ek, ons is almal saam 
opgewek.
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En ons sal opstaan in die laaste dag, selfs alhoewel ons gees ons liggame verlaat, alhoewel die 
liggame roes, mag hulle tot stof gaan, mag hulle uitgebrand wees, mag hulle in die bodem van die see 
wees. Die Bybel het gesê: “'n Engel het syne uitgegiet op die see, en alles wat gesterf het, het 
opgekom.” Daar is niks wat ons kan versteek, of ons skei, van daardie God wat ons so liefhet, wat ons
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saam met Hom opgewek het.

God seën jou. Ek het julle 'n lang tyd hier gehou. As daardie mense steeds op daardie telefoon is, 
hulle het seker … Teen vyftig sent 'n minuut, hulle het regtig betaal, vanmôre. Maar, ek kon net nie 
ophou gedurende daardie uur nie, ek moes net voortgaan.
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Nou, as die Here wil, sal ek vanaand terug wees, om weer met julle te praat. En as ek nie kan nie, 
en dan weet julle almal ... Ek veronderstel ons is nie op geen … of geen … Ons is nie meer op telefone 
nie? Nie meer op telefone nie.

Julle almal weet waar ek heengaan, nie waar nie? Afrika! Ek het vir 'n lang tyd gevra; vir jare het ek 
probeer om terug te gaan. Nou 'n visioen, die Gees van die Here het die weg voorberei. Hulle het gesê, 
toe daardie arme inboorlinge dit gehoor het, dat ek nie gekom het die laaste keer toe ek daar was nie, 
het hulle dag en nag op die grond gelê en huil en gekla, en sê: “Here, wat het ons gedoen?” duisende 
van hulle. Daardie mense glo nie eens hulle het 'n siel nie. Sien? En hulle het uitgeroep en hulle het 
gekla, en hulle het uitgeroep.

Julle moet geen woord vooruit stuur nie. Moet asseblief nie. Sien, as dit sou gebeur dat die visum 
daardeur gaan en die predikers hoor dit, sou hulle my net daar stop. Ek moet ingaan as 'n jagter. Ek gaan 
na die koningin wat sewentien trein waens bring en na die diens toe kom. Ek moet gaan en op haar 
grondgebied gaan jag. En ek gaan in, my paspoort sê ek gaan jag, nie 'n godsdienstige byeenkoms nie.
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Dan gaan daar een broer my ontmoet, sê: “Waarom hou jy nie 'n klein diensie vir ons nie?” Die 
stadiums is alreeds gehuur. Hulle weet dit nie eens nie. Sien? O, glorie!

Bid dat die wil van God nie sal verhinder word nie. Dat, my siel wat uitgeroep het na Afrika sedert ek 
terug is, mag ek in staat wees om weer terug te keer, en dan vir julle 'n boodskap te bring van 'n groot 
diens. Ek sal waarskynlik van vandag af julle nie meer sien nie, totdat ek terugkeer. Ons gaan, nou net 
binne 'n paar dae, die tiende Mei. Sal julle vir my bid? [Gemeente sê: “Amen.”]
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Onthou, jy weet nie wat probleme is nie, tot jy dit daar tref; toordokters aan elke kant, en die 
duiwel, en moenie dink hulle weet nie wat om te doen nie. Sien? En jy moet seker wees, waarvan jy 
praat, wanneer jy voor hulle staan. “Maar ek weet in Wie ek geglo het, en ek's oortuig Hy is in staat om 
dit wat ek aan Hom toevertrou het teen daardie dag.”

Nou, daar is 'n paar sakdoeke wat hier lê.

Dierbare God, soos hierdie Boodskap vanmôre, van die opstanding, en ek wat hier staan, Here, en 
bewys deur die Woord wat daardie lewendmakende Krag is in die gelowige kind. Daarom, aangaande 
geloof, glo dat daardie lewendmakende Krag my lewe verander het. En hierdie mense glo, Here, en Dit 
het hulle lewens verander. En ons bid vir mekaar.

Ek lê my hande op hierdie sakdoeke, dat … Mag God, Wie Jesus Christus lewend gemaak het en Hom 
uit die dood gebring het, en daardie Gees wat Hom opgewek het uit die dood, woonagtig in ons liggaam 
sal wees.

Die Gees wat op die liggaam van Elisa was, dat, nadat hy dood en niks behalwe beendere was nie, 
dit het lewendmakende Krag daarin gehad. Die hande van die apostels het lewendmakende Krag daarin 
gehad. Die verstand van die apostels, die oë van die apostels, die tale van die gelowiges, alles het 
lewendmakende Krag.

Nou mag daardie lewendmakende Krag, soos ek hierdie Woord op hulle lê, en my hande om 'n besitter 
te verteenwoordig, deur genade, van daardie lewendmakende Krag, mag Dit elkeen van hierdie siek 
liggame lewend maak, en hulle weer gesond gemaak word, God, deur Jesus Christus se Naam.

Mag dit nie net vir hierdie sakdoeke nie, maar vir daardie mense daar in die gehoor, elkeen wat ly. 
Daardie klein kindertjies, ouer mense, wie hulle ook al is, mag daardie lewendmakende Krag hulle net nou 
lewend maak, in Jesus se Naam. Amen.

Nou, hoeveel het lewendmakende Krag? [Gemeente sê: “Amen.”] Nou lê julle hande op mekaar, as 
daardie lewendmakende Krag in jou is.
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Nou, daar is net een ding om Dit te verhinder, dis julle ongeloof. 'n Vrou het Sy kleed aangeraak, het 
gesond geword; 'n Romeinse soldaat het in Sy gesig gespoeg, en het hel toe gegaan. Sien? So dit het 
gehad … dit hang daarvan af waar jy is. Glo julle Dit? [Gemeente sê: “Amen.”] Glo julle Dit?

Nou ek wil hê julle moet jul hoofde buig en vir mekaar bid. Bid net reg uit, sê net: “Here, hierdie 
persoon” … Sien, bid net vir mekaar.

Dierbare God, ons doen dit in die Naam van Jesus Christus, die enigste Naam onder die mens gegee132
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waardeur ons gered kon word of genees word. Hierdie mense, wat medeburgers van die Koninkryk is, 'n 
besitter van die lewendmakende Krag, maak Dit lewend aan hulle, Here net nou. En mag die Gees van 
arend na arend gaan, van Woord na Woord, totdat die volheid van Jesus Christus gemanifesteer word in 
elkeen van die liggame, vir fisiese, geestelike, of enige behoefte waaraan hulle behoefte het, soos ons, 
ons hande op mekaar lê. In Jesus Christus se Naam.


