
Probeer Om God 'n Diens Te Doen Sonder Dat Dit God Se Wil Is
Jeffersonville, Indiana USA
18 Julie 1965 (Oggend)

Laat ons nou vir 'n oomblik bly staan terwyl ons bid. Laat ons ons hoofde buig.1

Here, ons is bly vanmôre om terug te wees in die huis van God, in nog 'n diens. En ons bid, God, dat 
U ons vanmôre sal teregwys op al ons foute. Wys ons die pad wat U verordineer het wat ons moet loop. 
En gee ons van U genade en liefde, dat ons daardie paaie en instruksies met ons algehele harte sal volg, 
dat ons gevind mag word, daardie dag, in Christus, blaamloos, want ons glo, Here, dat Sy verskyning 
naby is.

Ons sien al die tekens wat Hy gesê het sou plaasvind net voor Sy Koms, wat nou vervul word. En 
met vreugde kyk ons vir daardie oomblik. Soos Abraham van ouds uitgekyk het na die beloofde seun, en 
daardie laaste tekens van God gesien afkom het op die aarde, toe het hy geweet dat dit nie lank sou 
wees nie tot die seun sou arriveer. En nou sien ons dit word herhaal. Jesus het ons vertel dat: “Wanneer 
hierdie dinge begin gebeur,” om ons koppe op te lig, dat ons verlossing naderkom: “moeilike tye, spanning 
tussen nasies, aardbewings in verskillende plekke, die see wat brul, mense se harte wat versuim om te 
vrees.”

Ons besef dat ons in daardie uur is, wanneer die nasies nie weet wat om te doen nie. Nog 'n oorlog 
wat kom, lyk dit. Wat 'n verskriklike ding sal dit wees! Die aarde wat uitmekaar trek, wetenskaplikes wat 
sê iets vreeslik is naby. Ons sien die Bybel praat hiervan. Dan, Here, help ons om vandag in hierdie huis 
van teregwysing te staan, en bevele te neem van ons God, om vorentoe te gaan in hierdie uur van 
duisternis, om Lig te skyn, want dit mag ons laaste geleentheid wees om dit te doen. Want ons vra dit in 
Jesus se Naam en om Sy ontwil. Amen.

Kan maar sit.

Ek ag dit sekerlik 'n groot voorreg, om hier te wees in die tabernakel vanmôre. En jammer dat ons nie 
genoeg sitplekke het vir julle nie. En die plek is volgepak, en staan oral buitekant.
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Julle mense nou buitekant, julle kan dit op julle radio hoor. Ek vergeet.... [Iemand sê: “Vyf-en-vyftig 
tot sewe-en-vyftig.”] Vyf-en-vyftig tot sewe-en-vyftig. Julle mense buitekant en in die parkeerterreine, 
en op die strate, kan dit op julle radio hoor, tussen vyf-en-vyftig en sewe-en-vyftig op julle radio wyser. 
So ons het probeer....

Ek wou teruggekom het, liewer, hierheen, om te probeer om 'n tien-dae diens te hê, om te praat oor 
die onderwerp van Die Sewe Laaste Weë. Want, tussen daardie Weë is die Basuine. En ek het julle vertel 
in die ... as ek sou preek oor die Sewe Basuine, dat ek hulle sou inbring saam met die Weë en die Plae. 
En ek het gedink dit sou 'n goeie tyd wees. Ek het pas teruggekeer van Afrika, en die kinders het nie 
hulle vakansie gehad nie.

My seuntjie, Joseph, het soort van 'n bietjie gegaan ... het 'n paar weke nodig van studie met sy 
leeswerk. Hy het geslaag, wel, maar hy was nie op standaard nie. So ons het hom gehou in Tucson, 
sodat, terwyl ek in Afrika was, het hy aangegaan met sy leeswerk en dit ingehaal met 'n bietjie ekstra 
skool.

En toe ons terugkom. En ek het gedink, terwyl die kinders hulle vakansie het, sou ek 'n bietjie 
dienste hier hê saam met die mense, en hierdie onderwerpe preek. Maar toe ons hier aangekom het, het 
ons uitgevind dat ons nie die skoolouditorium kon kry nie.

En ek het geweet die tabernakel was nie voldoende om die mense genoegsame sitplek te gee nie, en 
om hulle gemaklik te maak op die manier wat hulle moet wees wanneer hulle ... wanneer ek hierdie 
Boodskap preek, daarom, moes ons 'n ander reëling tref. En in plaas van om die tien aande te hê wat ons 
beplan het, wel, het ek dit net twee dienste gemaak per Sondag; hierdie Sondag, volgende Sondag, en 
die volgende Sondag, twee dienste. So, en ons het dit nooit geadverteer nie.
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En, dan, as enigiemand wat op een of ander manier gehoor het dat die dienste sou begin op die agt-
en-twintigste by die skoolouditorium, as God toelaat, wel, as julle enige vriende het en enige besprekings 
in die motelle, ek sou dit kanselleer, sien, omdat hulle, ons kan nie daardie fasiliteit kry om dit te hê nie. 
Hulle kan nie die skoolouditoriums kry nie.

En nou wil ek praat, oor net evangelistiese dienste Sondagoggend. En Sondagaand wil ek gebed hê 
vir die siekes. En ons vertrou dat God met julle mense sal ontmoet wat siek is. Ek weet nie hoe Billy vir 
julle gaan sorg nie; ek reken, gebedskaarte uitgee, of watter maniere ookal om die gemeente te beheer. 
Maar ons sal alles doen wat ons kan om te bid vir elke persoon in hierdie volgende drie weke wat ons 
beplan om dienste te hê, as dit die wil van die Here is.

4

En dan, baiekeer is daar persoonlike onderhoude, iemand wil jou net 'n minuut sien oor iets of iets 
soos dit. En ons gaan.... Hoeveel hier wil 'n persoonlike onderhoud  hê,  laat  ons  julle  hande  sien.  Sjoe!
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Wie wil nie? So dan is ons....

Dit gaan soort van moeilik wees om hulle te kry, so skryf julle versoek uit en stuur dit, gee hulle vir 
Billy, dan kan ek hulle daar kry. En, nou, hy sal aankondig, ek reken, gebedskaarte, wanneer hulle ook al 
uitgegee gaan word.

Hoeveel van ons predikerbroers is hier vanmôre? Ons het nie 'n kans gehad nie, ek reken nie.... Het 
julle enige van hulle herken? Hoeveel predikers is hier vanmôre, sal julle net julle hande opsteek? Of, 
staan op. Laat ons sien hoeveel predikers is in die gemeente vanmôre. Wel, goed! Dank die Here vir 
hierdie manne. Wens ons het tyd gehad om elkeen van hulle te herken, maar ek is seker julle sien hulle. 
En ons.... God ken hulle in hulle diens, en ons bid dat God hulle ryklik sal seën. En, sonder twyfel, baie 
van hulle het hulle dienste afgestel, om hier te wees. Broer Junior Jackson en, ek reken, Broer Don 
Ruddell, die uitsending gaan na hulle kerke. En dan, ook, bo in New York en ander plekke oor die nasie, 
dit gaan deur 'n privaat telefoon in elke kerk vanmôre.
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Ek is bly om Broer Richard Blair te sien wat hier sit. Ek het pas 'n brief gelees van 'n groot ding wat 
God gedoen het onder die mense daar. Nou die dag, soos ek verstaan.... Ek mag verkeerd wees, Broer 
Blair; as ek is, korrigeer my. Hy was aan die werk, 'n man gehelp om 'n sleepwa of iets te bedraad, ek glo 
dit was. Ek het die brief gelees. En hulle het iets omgedraai, en, hoe ookal, dit het die stroom in die 
water laat inloop waar 'n klein seuntjie was, een ... die man aan wie die sleepwa behoort het, sy klein 
seuntjie, net 'n klein outjie, en dit het die seuntjie doodgeskok. En sy maag het opgeswel. Ons ken 
elektriese skok, dis, wanneer hulle sterf, dis wat gebeur. Die klein ogies styf; sy tande het opmekaar 
geklem.
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Dit het die broers so erg ontstel. Broer Blair het gesê hy het gedink hy kon my iewers in die hande 
kry, om daarvoor te bid, maar het onthou dat dit is: “Waar twee of drie in My Naam vergader, daar is Ek 
in hulle midde.” En die pa het sy vingers se vel afgeskeur om sy vingers in die klein seuntjie se mond te 
kry, om dit oop te breek. En hulle het neergekniel en begin bid oor die klein seuntjie, en hy het weer 
lewendig geword.

Was dit waar, Broer Blair? Een van ons getroue broers hier. O, die klein seuntjie is hier. Wel, dank die 
Here. Dis goed. Ons wil hê jy moet opstaan, seuntjie. Nou, ons dank die dierbare Here hiervoor. Is dit die 
pa van die klein seuntjie? Is u die pa? Dis reg. En hier is Broer Richard Blair. Ons God is in staat om 
enigiets te doen. Ja, meneer. Hy het dit belowe. Ons lewe in die Goddelike Teenwoordigheid van die 
groot, glorieryke, Hemelse Vader. En alle dinge wat ons ... is moontlik, as ons dit net kan glo.
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Julle sien wat dit doen, wat dit beteken het vir daardie man se lewe om dit te glo? Het sy klein 
seuntjie gered. Nou, God het Sy getroue dienaars daar gehad, om ... Broer Blair en hulle, om te bid vir 
die klein seuntjie toe hy in daardie toestand was. Ja, wanneer enigiets gebeur, onthou, julle is kinders 
van die lewende God.

“Waar twee of meer vergader is in My Naam, daar is Ek.” En weer is dit geskryf: “Hy's 'n baie 
teenswoordige hulp in die tyd van probleme.” En as daar ooit probleme was, was dit daardie klein 
seuntjie wat daar dood gelê het op die grond, van 'n elektriese skok wat deur hom gegaan het. So, ons 
dank God vanmôre, met ons hele hart, vir hierdie, vir hierdie dinge wat Hy vir ons gedoen het.

God seën ook hierdie getroue manne. In 'n tyd van nood is dit die tyd om te kyk na God. En kyk na 
Hom, en verkeer in vriendskap met Hom voor die nood tref. Ons weet dit. As ons guns gevind het by 
God, kan ons Hom enigiets vra, soos jy enige ander vriend sou vra, en Hy is 'n baie teenswoordige hulp 
in die tyd van probleme.

Ek het net gister, Broer John Martin se suster ontmoet in die straat. Ek was.... Iemand het my op die 
straat gestop, en iemand het verbygegaan en hul hand gewaai. Terug by die huis, julle weet, jy sien die 
mense oral, wat stop en hande skud, ensovoorts. En hierdie dame, ek onthou, hulle het my onlangs 
geroep waar iemand haar in die rug getref het, in 'n motor, haar ruggraat en alles gebars bo tot onder. 
Sy sou verlam wees die res van haar lewe. Sy sit in die diens vanmôre, en geniet die Teenwoordigheid 
van God. Ek het pas met haar gepraat in die kamer. Ek wil weer saam met haar bid. En sy was.... Sy is 
hier iewers. Ek skat sy kon nie weer inkom nie.
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Maar, hier, sekerlik, sy sit net hier by ons. Dis reg. Sal jy net 'n oomblik opstaan, suster, dat mense 
mag.... Hier's 'n dame wat die dokter gesê het, 'n paar dae gelede, sy sou nooit weer loop nie, 'n 
gebarste ruggraat en alles, van 'n ongeluk. En daar staan sy, genees.

Julle weet, die Bybel het gesê: “En hulle kon niks daarteen sê nie, want die man het in hulle midde 
gestaan.” Dis reg. Hier's 'n klein seuntjie wat teruggebring is uit die dood, en hier's die vrou met die 
gebarste ruggraat, wat in ons midde staan. Dis pas gedoen, so Hy is dieselfde gister, vandag, en vir 
altyd. Geseënd sy die Naam van die Here! Hoe gelukkig behoort ons te wees om nou te lewe in Sy 
Teenwoordigheid, en weet dat Hy's hierdie baie teenswoordige hulp in die tyd van probleme.
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Bly om Broer Vayle te sien, Broer Martin, soveel hier vanmôre. Die Here seën julle broers, ryklik. Nou 
dis....

Ek weet dis nie te koel hierbinne nie, met die hele skare hier, maar tog, toe ek Tucson verlaat het 
nou die dag, was dit omtrent 'n honderd-en-vier of-vyf. En amper middernag, was dit drie-en-negentig, 
en so hierdie voel redelik goed vir my. En by Parker het hulle gesê dit was 'n honderd-en-veertig, Vrydag 
voor ons vertrek het. En julle kan julle voorstel hoe warm dit is. Natuurlik, dit is in die woestyn.
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En, nou, hierdie volgende drie Sondae. Vandag, die vyftiende, reken ek, is dit reg, of sestiende; 
vyftiende, is dit nie? Agtiende, en die agt-en-twintigste, en die eerste Augustus, (is dit reg?) Augustus. 
Die vyf-en-twintigste.... Die agtiende, vyf-en-twintigste, en eerste, sal daar dienste by die tabernakel 
wees. Moenie, julle weet, moenie te veel daarvan laat weet nie, want, julle sien, ons kan nie meer inkry 
as wat in is nie, wat nou hierbinne is nie, julle weet, en dit word net erger. Kom net terug as julle kan.

En dan is ek hier om die trustees bymekaar te kry. Ek word soort van moeg van die wegwys van 'n 
plek om 'n diens te hou, wanneer ek gelei voel om dit te doen. So ek dink ek gaan vra of ons nie ons 
tent kan kry nie, en dit kan opsit, en net daar bly, julle weet. Kom hier in die bofbalveld, of buite op 'n 
plaas, en skuif dit van plek tot plek, net soos die Here sal lei. En ek voel dat dit is wat Hy gaan doen. 
Julle weet, daar's 'n visioen daaroor. En ek dink dat miskien waarom dit gebeur.... Nou, julle weet, 
baiekeer dink ons dis verskriklik omdat sekere dinge gebeur, maar, julle weet, dit mag God wees, sien, 
wat jou dryf in hierdie dinge. Wanneer, Hy dit gesê het, sal Hy dit doen.
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'n Paar aande gelede, baie van julle, net omtrent 'n maand voor ons oorgegaan het na Afrika, baie 
van julle het miskien die band, van julle mense wat die bande kry, oor, Keuse van 'n Bruid, wat gepreek 
was in Kalifornië. Die laaste paar minute van daardie band, kan ek nie onthou dat ek ooit daar was nie. 
Maar die Gees van die Here het geval op so 'n manier. Ek het hulle veroordeel op die manier wat hulle 
gelewe en gemaak het, en nadat die Evangelie gepreek is en het soveel bekend gemaak voor hulle. Toe, 
ewe skielik, het die Heilige Gees uitgespreek en gesê: “Kapérnáüm,” sien: “die stad wat julleself by naam 
roep van die engele,” dis Los Angeles, “jy is verhoog tot die Hemel toe, maar word neergestort tot die 
hel.” Sien? En toe nadat dit verby was, tog, was ek buitekant, en Broer Mosley en Billy was by my. En 
hulle het gesê.... Het teruggegaan en gekyk, en die hele vloer het net vol mense gelê, predikers wat 
snik.
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En ek het gegaan en die Skrif gekry. Ek het gesê: “Daar is iets daaroor in die Bybel.”12

En dit was Jesus wat Kapérnáüm bestraf het, al daardie kus dorpe wat Hy besoek het. Wel, Hy het 
gesê: “Kapérnáüm, jy wat verhoog is in die Hemel, sal afgebring word na die hel.” Hy het gesê: “Want as 
die werke in Sodom en Gemorra gedoen was wat gedoen is in jou, sou dit vandag nog gestaan het.” En 
op daardie tyd was Sodom en Gemorra op die bodem van die see.

En net daarna, miskien 'n honderd jaar of iets, na Jesus se voorspelling, Kapérnáum, die enigste 
kusstad wat Hy besoek het, het 'n aardbewing dit in die see gesink. En julle weet, dit was 'n direkte 
antwoord aan Kalifornië, aan Los Angeles.

En toe die ander dag in Tucson, net toe ek teruggekom het, het 'n groot aardbewing daarbuite 
plaasgevind. En die wetenskaplikes het dit op die televisie geteken. Dit was in die koerante. Dat, die 
aarde, nou die dag geskeur het vanaf die Aleotiese Eilande, of vanaf Alaska, rondom die Aleotiese 
Eilande, omtrent tweehonderd myl uit in die see, weer teruggekom by San Diego, om Los Angeles 
gegaan, en uitgekom by San Diego. En dit het 'n paar duim losgetrek. Huise het inmekaar geval. Motelle 
het ingeval.
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En die wetenskaplike op die paneel was gevra. Het gesê: “Wel, kan dit eendag inval?”

Hy het gesê: “Kan? Dit sal!” En hy het die wetenskaplike naam gebruik van hoedat die lawa.... Dis 
wat hierdie aardbewings heeltyd rondom San Diego veroorsaak het en daar onder. Dit was daardie hol 
plek. En nou het dit alles begin losbreek, soos sand wat inval, en nou is dit net 'n kors.

En dit het losgetrek, 'n paar duim. Hulle kon radar en goed geneem, en daardie kraak gevolg, en 
uitgemerk. Ek sien waar dit was. En dit het nog 'n paar duim losgetrek, miskien twee of drie duim nou die 
dag, weer, net nadat daardie profesie gegee was.

En diegene wat 'n onderhoud gevoer het met die wetenskaplikes, het gesê: “Wel, dit sal waarskynlik 
nie in ons eeu wees nie.”

Hy het gesê: “Dit kan wees binne vyf minute of binne vyf jaar wees; maar dit gaan inval.”

Mev. Simpson, ek dink nie sy is met ons vandag nie. Of, ek sien Broer Fred hier sit, maar ek weet nie 
waar Mev. Simpson is nie. Sy het gegaan en 'n voorspelling gekry wat ek gemaak het, omtrent 1935 of 
so-iets,  en  gesê:  “Die  tyd  sal  aanbreek,”  dis  geskryf  in  'n  boek  iewers,  “dat  die  see  sy  pad  in  die
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woestyn in sal sypel.”

Kyk wat gaan plaasvind. Indien wel sal duisende vierkante myl inval in die lawa van die aarde, en 
ingly, daar sal miljoene sterf op een slag. En dit sal so 'n getygolf veroorsaak! Onthou, reguit tot in die 
Sout See, dis 'n honderd of tweehonderd voet onder seespieël. Daardie water sal waarskynlik amper tot 
by Tucson kom, met daardie getygolf wat daaroor sal kom. “En die see sal sy pad in die woestyn 
insypel.”

Nasies verbrokkel, Israel ontwaak,
Die tekens wat ons profete voorspel het;
Die Heidendae is getel, met verskrikkinge omring;
Keer terug, O verstrooides, na jul eie.

Ons is in die endtyd. Nou, die Here seën julle ryklik. Ek begin daarmee en vergeet van die tyd. Ons 
gaan spoedig, baie spoedig wegsterf, in die Ewigheid in, in elk geval.

En nou, in Markus die 7de hoofstuk en die 7de vers, om 'n teks te bring na hierdie onderwerp wat 
pas gelees is in Een Kronieke 13. Om 'n teks te maak hiervoor, wil ek Markus 7:7.
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Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

Nou, ek ken niks behalwe die Boodskap wat die Here my gegee het nie, en dis al wat ek kan praat. 
En nou, ek gaan praat vanmôre oor 'n onderwerp wat ek gedink het sou goed wees. En vanaand wil ek 
praat oor: “lewensmiddele in die bepaalde seisoen,” as die Here wil: Geestelike Voedsel In Die Bepaalde 
Seisoen, en hoe om Dit te ontvang. Nou, vanmôre: Probeer Om God n Diens Te Doen Sonder Dat Dit Die 
Wil Van God Is.

God is soewerein. En ons sien hier wat Dawid gedoen het, in die Skriflesing van Een Kronieke 13. En 
hy was.... Sy bedoeling was goed. Maar God gee ons nie meriete vir goeie bedoelings nie. Daar is net 
een manier om God te dien, dis deur Sy wil te doen op Sy bevel. En God, soewerein, daar is niemand om 
Hom te vertel wat om te doen of hoe om dit te doen nie. Hy doen dit op die manier, wat Hy weet die 
regte manier is om dit te doen. En dit laat my goed voel. En dit behoort ons almal te laat goed voel, en 
ek is seker dit doen dit. Want, een sou Dit op hierdie manier doen, en een sou Dit op daardie manier, en 
een die ander manier.

Maar een groot ding, weer, omtrent God, Hy het ons nie gelos nie, nou, sonder om te weet wat die 
Waarheid is en hoe om dit te doen. Hy sou nie regverdig wees, om ons te straf vir iets wat ons nie 
geweet het hoe dit gaan gedoen word nie, en ons dan laat struikel in iets nie. Hy is nie daardie soort 
van 'n God nie. Hy's 'n God wat die Woord spreek en verwag van Sy kinders om Dit te glo. En, daarom, 
Hy weet wat die beste is, en wanneer om dit te doen, en hoe om dit te doen. Ons het ons idees 
daarvan, maar Hy weet.
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En dan as Hy 'n stelsel opgestel het, van wat Hy gaan doen, en ons nie vertel het wat sou gebeur 
en hoe dit gaan gebeur nie, dan sou ons, wat daarin struikel, geregverdig wees in ons struikeling, of, 
probeer om iets te doen, dan sou elkeen geregverdig wees. Maar daar's net een manier, en dit is Sy 
Woord.

En nog 'n ding, Dawid hier, ons sien dat in sy hart wou hy iets doen wat goed was. Hy het geen 
slegte motief, of geen slegte doel gehad nie. Maar, die huis, of die ark van die Here, was weg van die 
mense, en hy wou die ark van God terugbring na sy plek, sodat die mense God kon raadpleeg oor die 
dinge wat hulle wou hê.
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In plaas van om dit net te laat gaan, ons.... Wat as Broer Blair en die pa van hierdie klein seuntjie 
gesê het: “Wel, dis jammer, kind het net seergekry, doodgegaan. Ek reken, net iets wat gebeur het”? 
Maar hulle het vinnig na God toe gegaan.

Wat as die dame, en haar man, 'n prediker van die Evangelie, 'n paar aande gelede, of dae, toe 
daardie dame daardie gebarste ruggraat gehad het, wat net opgestaan het.... Die dokter het gesê: “Sy 
sal verlam wees die res van haar lewe.” Wat as die man en sy gesê het: “Wel, skat, ons sal net onsself 
troos daaraan”? Maar vinnig het hulle iets daaromtrent gedoen; hulle het na God toe gegaan. Hoeveel 
dinge in die Bybel kan ons na verwys, van hoe as mense in die moeilikheid beland, gaan na God!

Wel, toe, in daardie dae, het hulle slegs een ontmoetingsplek gehad waar hulle God kon ontmoet, en 
dit was by die ark, onder die bloed. Dis steeds die enigste ontmoetingsplek, onder die Bloed. Die 
genadetroon was besprinkel, om genade vir die aanbidder te gee, of die een wat vra, wanneer hy n 
petisie vra met God. En God het 'n spesiale roetine gehad, die manier wat jy moes gaan, ook, omtrent 
dit, en Hy sou nie enigiets anders aanvaar nie. Hy sou nie enige ander voorsiening aanvaar nie; net hoe 
Hy dit bepaal het.
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Onlangs het ek net gepreek oor 'n Boodskap, baie van julle weet Daarvan, dat, net een voorsiende
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plek wat God die aanbidder ontmoet, die plek wat Hy gesê het: “Ek sal My Naam plaas.” As ons die kerk 
kan vind waar Hy Sy Naam geplaas het, dan het ons die plek. Hy het gesê: “Ek sal julle nie seën in al die 
poorte nie; net die poorte waarin Ek My Naam geplaas het. Ek sal dit in een plek plaas, en jy moet My 
daar ontmoet; en dis die enigste plek waar ek jou sal ontmoet.” En ons het uitgevind, deur dit, waar Hy 
Sy Naam geplaas het, en dis die enigste plek waar Hy die aanbidder ontmoet. En Sy Naam was Jesus 
Christus. God se Naam is Jesus Christus.

Jesus het gesê: “Ek kom in My Vader se Naam.” Elke seun kom in sy vader se naam. En Hy het 
gekom in die Naam van die Vader.
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“En daar is geen ander Naam onder die Hemel gegee onder mense nie,” of dit genaamd is Metodis, 
Baptis, Presbiteriaan, kerk van Christus, wat dit ook al gedoen het. Daar's slegs een ontmoetingsplek 
waar God die mens ontmoet, en dis wanneer hy in Jesus Christus is, enigste plek. En al hierdie ou dinge 
in die Ou Testament, het dit getipeer. Ek wil hê julle moet dit duidelik verstaan. Nou, dis 'n 
Sondagskoolles. Ek het 'n paar Skrifte en notas hier neergeskryf. Ek het gedink dat dit julle sou help om 
te verstaan, soos al die ou dinge gebeur as voorbeelde vir ons.

Nou, ons vind dat God 'n manier gehad het om dinge te doen. Maar Dawid, net geseënd deur God, 
soos hy gehad het, en koning geword het, hy het net gedink hy sou net iets doen vir God, in elk geval. 
En hy het nie dit op die regte manier gedoen nie.

20

Ons let op, God openbaar Sy Woord in Sy eie voorbestemde seisoen. Nou, hoe kon Martin Luther 
geweet het van die Boodskap vandag? Hoe kon die Presbiteriane? Hoe kon Martin ... of die Katolieke kerk 
Martin Luther se boodskap geken het? Hoe kon John Wesley Luther se boodskap geken het? Hoe kon 
Wesley die Pinksterboodskap geken het? Of hoe kon die Pinksters hierdie Boodskap geken het? Sien? Hy 
openbaar Dit in Sy seisoen, want Dit is 'n Saad. En soos Dit groei en volwasse word, openbaar Hy 
Homself.

Soos die hitte van die son, om oop te maak. Wanneer dit sag en jonk is, bring dit uit die grond, die 
saad; gee dit dan sy blare, in 'n ander stadium van die son. Warm son sal dit doodmaak as dit die 
rypwordende saad is ... of rypwordingstyd. So, Hy reguleer die son, en reguleer die natuur, om Sy Woord 
te pas.

21

Hy reguleer die Kerk, die voorbestemde, die Bruid, om die seisoen te pas waarin hulle lewe.

Selfs die natuur vertel ons vandag, soos ons die nasies sien opbreek, die aarde wat insink, dat die 
handskrif is aan die muur. Ons sien die kerk en die toestand waarin dit is.

Ons sien die Bruid en die toestand waarin Sy is. En ons weet, deur die natuur, dat die Kerk gereed 
maak om te vertrek. Wat 'n glorieryke tyd! Dis 'n tyd wat al die profete verlang het om te sien, hierdie 
uur.

Nou, Hy openbaar Sy Woord slegs in Sy seisoen. Martin Luther het dieselfde Bybel gelees as wat ons 
het. Wesley het dieselfde Bybel gelees wat Martin Luther het. Pinksters lees dieselfde Bybel as wat ons 
lees. Jesus het dieselfde Bybel gelees as wat die Fariseërs gelees het, maar hulle het.... Probeer die 
koring in 'n vroeë stadium hou, terwyl dit ryp geword het, hulle sien nie hulle uur nie.

22

Nou Dawid het dieselfde ding hier gedoen.

God openbaar hierdie Woord in die seisoen, en aan wie Hy kies om Dit aan te openbaar. God kies aan 
wie Hy Dit openbaar. Hy het dit gekies voor die grondlegging van die wêreld. Al Sy werke het Hy vooruit 
geken, weggesteek van die mens. Hy openbaar dit soos Hy wil. Dit is Sy gekose seisoen, Sy gekose 
persoon. En Hy het nooit 'n party of 'n sekte gekies nie; dis 'n gekose persoon, hoe Hy dit doen.

Wie is dit wat sal waag om Hom te korrigeer, en sê: “Nou, Here, U het 'n fout gemaak deur hierdie 
man in die bediening te sit. Hierdie man glo nie soos ons glo nie”? Wie gaan vir God vertel Hy's verkeerd 
daarin? Dit sal iemand vat wat 'n bietjie meer van 'n oortreder is as wat ek is, om vir Hom dit te sê. Hy 
weet wat Hy doen. Hy weet wie om te kies en wie om nie te kies nie, wat om te doen en wanneer om 
dit te doen. Maak nie saak hoeveel ons dink dat 'n sekere persoon gekwalifiseerd is om 'n sekere werk te 
doen nie, God weet wie's gekwalifiseerd vir die tyd en die seisoen, of die tyd en die regte tyd om dit te 
doen.

23

En die ware, egte Christen; die ware, egte gelowige in God, wag op die Here vir hierdie dinge. Wag 
op jou bediening. As jy 'n roeping voel, wees seker dis God. Wees seker dis reg. Wees seker dis tydig van 
wat jy sê. Die Bybel het gesê: “Hulle wat wag op die Here sal hulle krag hernu. Hulle sal opstyg met 
vlerke soos 'n arend. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. As hulle loop, sal hulle nie moeg word nie.”

Let op Dawid, koning van Israel, pas gesalf. Samuel het die olie oor hom gegooi, en hy was deur God 
gekies, om koning van Israel te wees. En Dawid het hierdie openbaring gekry, om die ark van die Here op
24
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na die stad van Dawid te bring. Nou, daar is niks verkeerd nie, maar, julle sien, Dawid het dit verkeerd 
gedoen.

Nou, dit lyk asof 'n man soos daardie wat 'n openbaring sou kry, 'n belangrike man soos God se 
gekose koning, die mees prominente koning wat ooit op aarde gelewe het, buiten Christus, reken ek, was 
Dawid, want Christus is 'n Seun van Dawid. Nou, die aansienlike man, nou kort gesalf, wat uit die einste 
Teenwoordigheid van God gekom het, het 'n openbaring gekry om iets te doen vir God, en wou dit vir 
God doen; maar die openbaring was verkeerd. Nou, dis 'n groot ding. Dit sal handel oor ons onderwerp: 
Probeer Om Aan God n Diens Te Lewer Sonder Om Geroep Te Wees Daartoe.

Let op, Dawid het die openbaring gekry. En let op, dit was nie die profeet, Natániël, wat die 
openbaring gekry het nie. Dit was Dawid, die koning, wat die openbaring gekry het. Nog minder was 
Natániël daaroor geraadpleeg. Hy het Natániël nooit gevra nie. Maar het julle hier gesien, in Een 
Kronieke, dat hy owerstes oor duisende geraadpleeg het, en owerstes oor honderde? Hy het Natániël 
nooit geraadpleeg nie. Hy het die mense geraadpleeg, en hy het ook die priesters en die teoloë van 
daardie dag geraadpleeg, die skrifgeleerdes en die teoloë. Dawid het eers geraadpleeg, gesê: “As dit, 
hierdie, van God is, laat ons afgaan en die ark van die verbond van onse God bring, in die stad, en laat 
ons God raadpleeg voor ons dinge doen.”

25

Maar gesê, in die dae van Saul: “Hulle het nagelaat om God te raadpleeg, by die ark, die Urim, Urim 
Thummim. Hulle het nagelaat om dit te doen.”
26

Dawid het gesê: “Nou laat ons terugkeer na God, almal van ons! Laat ons terugkeer na die regte 
ding. Laat ons afgaan en die ark kry en dit hiernatoe bring, bring die Teenwoordigheid van God,” met 
ander woorde: “in die stad. Laat ons 'n herlewing hou. Laat ons die mense terugbring.” Maar hy het die 
openbaring gekry, wat goed gelyk het, maar dit was nie die wil van God nie.

In plaas van om die bron te vra wat hy moes gevra het, het hy sy owerstes geraadpleeg, omdat hy 
pas koning geword het. En hy het daardie denkrigting gevolg, dat, sy bevelvoerders en sy vername 
manne.

Toe het hy in die nominale kerk ingegaan en gevra of hulle 'n herlewing kon hê. Die priesters, die 
skrifgeleerdes, die owerstes oor duisende, die owerstes oor honderde, en hy het hulle geraadpleeg. “Was 
hierdie die wil van die Here?” En hulle het gesê dit was. Maar, julle sien, hy het gefaal om die hoofbron te 
vra waardeur God altyd handel. Sien, hy het gefaal om dit te kry.

Nou sy bedoeling was goed. Sy motief was goed. Sy doelwit was goed, en om 'n herlewing te bring 
in die stad, die mense terug te bring na God. Maar hy't nooit die manier geraadpleeg wat God hom gesê 
het om dit te doen nie. Sien?

27

Selfs al die mense het saamgestem, en die priesters, en dat die koning reg was: “Hulle het nodig dat 
die ark terugkom na die stad. Nou, wat hulle nodig gehad het was die Teenwoordigheid van God. Hulle 
het 'n herlewing nodig gehad.” Maar God het nie belowe om Sy Woord te openbaar, in Sy seisoen, aan die 
mense nie. Hy het nooit belowe om Dit te openbaar aan die koning, in die seisoen nie. God verander nie, 
niks nie. Hy het nie belowe om dit te doen nie.

Maak nie saak hoe opreg, en watter goeie motiewe, en watter goeie doelwitte, en hoe mense 
daardie dinge wil hê en die nodigheid daarvoor sien nie, daar is 'n wil van God om uitgevoer te word in 
hierdie dinge. Dis wat ek sterk wil tuisbring, want ek wil dit so maak dat jy dit moet sien as die Gees van 
God in jou woon. En dis die rede waarom ek so lank hiermee vertoef. Neem nie julle mense se tyd op die 
telefoon, en op die verbinding nie, maar ek wil hê julle moet dit sien. As julle tyd opraak, kry dan die 
band. Daardie daar....

28

Maak nie saak hoeveel dit benodig word nie, hoeveel almal saamstem dat dit benodig word nie, 
hoeveel dat dit die Waarheid is, is daar nog een ding om uit te vind. Is dit die wil van God?

Nou, God het nooit belowe dat Hy Sy geheime aan Sy konings sou openbaar nie, Hy sal Sy geheime 
openbaar aan Sy mense.

Iets soos die tyd van Miga, die seun van Imla. Soos ons aangaan, nie die teks nie, maar 'n ander 
tyd, om dit in te bring en dit waar te maak vir jou, regtig vir jou, sodat jy dit nie sal mis nie.
29

Daar was, in die dae van Miga.... Hy was 'n arm man, en hy was ook van 'n arm familie. Maar, Agab, 
koning van Israel, as 'n nasie wat onder God was, hy het 'n skool begin en het uitgesoekte mense daarin 
grootgemaak, hand uitgesoekte profete, en het vierhonderd van hulle in die skool gehad. En hulle was 
prominente manne. Hulle was nie net vals profete nie. Hulle was Hebreeuse profete, opregte manne. En 
hulle het die Here geraadpleeg deur hierdie manne. En hulle het geprofeteer. Maar, julle sien, toe dit 
neergekom het op die ware onthulling, was hulle elkeen buite God se Woord en wil. [Leë kol op band]
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Want Jósafat het afgekom van Jerusalem om die koning Agab te ontmoet, en hulle het hulle klere 
aangetrek, en buite in die poorte gesit, en die profete voor hulle gebring. Eerstens, het Agab gesê: “Ons 
het 'n plek hierbo by Ramot-Gilead wat eintlik aan ons behoort.” Nou, dis SO SPREEK DIE HERE. Josua het 
dit verdeel onder die mense en het dit aan hulle gegee, maar die Filistyne het dit oorgeneem.

30

En gesê: “Hier het ons kinders brood nodig, en ons het nie genoeg land om die brood op te maak nie. 
En ons vyand, die Filistyne, voed hulle kinders, die heidene, op dieselfde grond wat Jehova God vir ons 
gegee het.” Dis baie reguit. En gesê: “Hier, ons, die mense van God, sit hier met ons kinders, behoeftig, 
en ons vyand voed hulle kinders op die grond wat God ons uitgeroep het uit Egipte en dit aan ons gegee 
het.” Dit sou 'n teoloog laat opstaan, sou dit nie? Hy het gesê: “Sal ons opgaan en ons grond neem wat 
God ons gegee het?”

Jósafat het gesê: “Ja, ek sal jou help. Ons is broers. Jy's in Juda, en ek is in Jerusalem.” Of, was dit 
omgekeerd? Ek glo.... Nee, dis reg. Ek dink dit ... Jósafat.

In elk geval, Jósafat was 'n goeie man, 'n koning, 'n regverdige man, wat die Here liefgehad het. 
Agab was 'n louwarm gelowige. So hulle het hulle afgebring, en Jósafat het gesê: “Luister, laat ons die 
Here raadpleeg, eerstens Ons behoort hieroor uit te vind.” Sien, as Dawid sou gedoen het wat Jósafat 
gedoen het! Hy het gesê: “Moet ons dit nie doen nie?”

En vinnig, as 'n Israeliet, het Agab gesê: “Sekerlik. Ek het vierhonderd Hebreërs, soos ons is, 
Hebreeuse profete van ons eie organisasie. En ek sal hulle raadpleeg. Hulle is profete.” Nou, julle sien, 
net....

Jy sê: “Dit laat my struikel, Broer Branham. 'n Profeet?” O, ja. Daar was een in die tyd van Jeremía, 
wat gesê het hulle sou net twee jaar daaronder wees. Die Here het vir Jeremia gesê: “sewentig.” Sit n 
juk om sy nek, en die profeet het dit gebreek, Hanánja. Maar julle weet wat met hom gebeur het. O, ja. 
Jy moet bly by die Woord.

31

So hierdie profete het opgekom en geprofeteer, en gesê: “Gaan op! Die Here is met julle.”

En een van hulle, ek dink (vergeet nou sy naam) die hoof, Sedékia, meen ek, het gesê, hy het twee 
ysterhorings opgesit en gesê: “SO SPREEK DIE HERE. Hiermee,” nou, daardie man was opreg, “julle sal 
julle vyand reguit terugstoot in hulle lande in, en neem wat aan God behoort. Dis aan julle gegee.” Ek glo 
nie hy was 'n huigelaar nie. Ek glo hy was 'n goeie man. Ek glo al daardie profete was.

Julle sê: “Profete?” Ja! Onthou, die einste man wat toegestem het om Jesus Christus dood te maak, 
het geprofeteer, want dit was sy amp. Hy was hoëpriester daardie jaar. En omdat hy daardie amp gehad 
het, en daardie amp beklee het, het die Gees van God na hom toe gekom. Dit beteken nie hy was gered 
of enigiets daaromtrent nie. En hy het geprofeteer, Kajafas, want dit was sy amp wat dit gedoen het.

32

En hierdie profete, wat profete was, van ampprofete, het geprofeteer. En die Gees van God het oor 
hulle gekom, manne met gawes van die Gees.

Ek besef ek praat met nege-en-negentig persent Pinksters. Maar manne baiekeer, 'n man, God kan 
deel met hulle, hulle 'n gawe gee, en die mense sal druk op daardie mense plaas. As hulle nie volmaak 
geroep en gestuur is van God nie, sal hy maak dat daardie man of vrou iets sê wat nie Sy wil is nie, 
want die mense verplig hulle om dit te doen.

33

So moes ek ons eie klein pastoor hier daarop betrap. Buite in die woud hier een oggend, omtrent 
drie-uur in die oggend, het gesê: “Gaan sê vir Broer Neville!” Ek het na jou gekom, het ek nie, Broer 
Neville?

Almal: “Broer Neville, profeteer oor my. Sê my dit of dat.” Sien? Julle sal hom dan dinge laat sê wat 
nie sal gebeur nie.

“Hulle wat wag,” om uit te vind wat die Here wil doen. Sien?

So hierdie manne het daarna gekyk in 'n natuurlike manier: “Dit behoort aan ons.” Maar, julle sien, 
hulle het nie die Woord en wil van God gevind nie.
34

Toe het Miga afgekom, en hy het 'n visioen gehad. Hy het dit ondersoek, eerste, let julle op. Gesê: 
“Wag. Gee my vanaand. Laat ek uitvind, en môre kan ek julle miskien antwoord.” Hy was nie sommer gou 
nie: “SO SPREEK DIE HERE,” soos, om saam te stem met die ander profete nie. Hy het gesê: “Ek sal net 
spreek wat God sê.”

En die volgende dag, vind ons uit, God het hom gesê wat sou gebeur. En dit was absoluut 
teenstrydig met die ander. Die hele skool, dit was teenstrydig. En selfs een van hulle het vorentoe 
gekom en hom in die gesig geslaan, daarvoor. Maar, sien, hy het gewag. Toe hy dit gedoen het, het hy 
sy profesie vergelyk, sy visioen, met die geskrewe Woord, en dit was reg met die Woord.
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Wanneer iemand sê hulle “het 'n openbaring gekry om mense te doop in die Naam van die 'Vader, 
Seun, Heilige Gees,” dis teenstrydig met die Woord. Nie een van die res van hulle het dit ooit gedoen nie. 
Toe hulle sê, dat: “O, ons gaan staan, en hierdie, daardie, en die ander,” ensovoorts, dis teenstrydig 
met die Woord. Wanneer hulle sê hulle “glo nie die duiwel se saad nie,” dis teenstrydig met die Woord. Al 
hierdie ander dinge, dis teenstrydig met die Woord. Dit moet met die Woord wees en in die seisoen.

35

Nou, as Dawid dit net sou gedoen het. Die ark sou kom, maar nie op daardie tydstip nie; was geen 
plek daarvoor nie.
36

Let nou op, toe hulle afgegaan het om die ark te kry, het al die hooggeplaastes gesê: “Dis die ding 
om te doen, Dawid. Glorie aan God! Ons het 'n herlewing nodig.” Dit was ware Pinkster, vandag; Baptis, 
Presbiteriaan. “Dawid, jy's ons koning! Julle almal.... Owerste So-en-so, en Majoor So-en-so, en Generaal 
So-en-so, sal by jou diens wees. Wel, hulle sê dis net die ding om te doen, Dawid. Jy het die hele land 
agter jou.”

Dis wat die probleem is vandag. Ek wil nie die land he nie. Ek wil God hê, al staan daar niemand 
anders nie.

Dawid het al die owerstes gehad. Hy het samewerking met die militêre magte gehad. Hy het 
samewerking met al die denominasies gehad, met al die teoloë, met almal, elkeen wat saamstem met 
hom. So het Agab, en andere in die Skrif; maar hy het nie God gehad nie, want hy was buite die wil van 
God. Ek hoop ons begryp dit.

Let op, hulle het elke godsdienstige ding gedoen wat hulle kon. Hulle het waarskynlik advertensies en 
alles geplaas: “Groot herlewing! Die ark gaan teruggebring word. Ons gaan 'n herlewing he. Ons gaan dit 
doen.”

37

Let op, hy het sangers gestuur. Hy het mense met harpe gestuur, met trompette, en hulle het elke 
godsdienstige ding gedoen wat hulle geweet het hoe om te doen; en steeds was God nie daarin nie.

Sien dat dit weer ietwat herhaal, nie waar nie?

Hulle het al die sangers gevat. Hulle het die harpspelers gevat, die trompetblasers; die vroue, die 
mans, wie dit ook al was wat gesing het. Hulle het hulle almal gevat soontoe, en hulle het deur elke 
godsdienstige beweging gegaan.

Ek wil dit nie sê nie, maar ek moet dit sê. So is hierdie denominasies vandag, Pinkster en almal, gaan 
deur elke godsdienstige beweging, van sing en skree.

Let op, Dawid het geskree met al sy mag, en hy het geskreeu, en hy het gespring, en hy het deur 
elke godsdienstige beweging gegaan wat daar kon wees; en steeds was God nie daarin nie. En sy motief, 
en sy doelwit, en alles was reg; maar hy het die verkeerde pad daarmee gegaan. Sien? Hy het al die 
godsdienstige bewegings gedoen; geskree, gesing, spesiale sangers gehad, spesiale skreeuers, en alles 
anders. Hulle het gedans in die gees. Hulle het alles gedoen wat godsdienstig was.

Dis iets soos ons groot kruistogte van ons tyd. Hulle wil die wêreld wen vir Christus. Daar is nie so-
iets nie. Groot, triomfanklike herlewings, groot dinge wat gebeur; as hulle net kon besef, daardie dag is 
verby. Sy is gedoem. Maar hulle bou, kruistogte, organisasies, en alles. Maar, die resultate is net omtrent 
soos dit was in Dawid se tyd, dit het nie gewerk nie.

38

Ons gaan en het 'n herlewing. Ons groot, party van ons groot evangeliste vandag, hulle sê hulle het 
dertigduisend bekeerlinge, in ses weke se tyd; en 'n jaar later, gaan terug, en hulle kan nie dertig vind 
nie. Daar is iets verkeerd. Wat dit is, dis net dieselfde ding wat Dawid gedoen het. Groot 
hooggeplaastes, vername manne, prominente predikers, groter skole, groot gesag, maar steeds 
raadpleeg hulle 'n ou denominasie in plaas van om te kyk in die aangesig van God se Woord en te sien 
wanneer die seisoen daar is. Jy kan sekere kosse nie kweek nie behalwe sekere tye van die jaar.

Nou laat ons sien wat gebeur het. Hoewel hulle.... Hulle godsdienstige emosie en dinge was 
wonderlik, hulle bedoelings was wonderlik, hulle kruistog was wonderlik, hulle sang was wonderlik, hulle 
dansery was wonderlik, hulle skree was wonderlik, hulle musiek was wonderlik, en hulle het die ark 
gehad. Wat beteken die ark sonder God? Dis net 'n houtkas, paar kliptafels.

39

Dis soos om nagmaal te neem, om gedoop te word. Wat help dit om gedoop te word as jy nie eers 
bely het nie? Watter nut het dit, om nagmaal te neem, en 'n huigelaar te word, as jy nie die lewe lei en 
die res van God se Woord glo nie? Neem deel Daarvan, en nie die res Daarvan nie, dit wys daar is iets 
verkeerd.

Nou, wanneer dit alles gebeur, laat ons nou kyk wat gebeur wanneer God, en Sy tydperk en Sy tyd, 
nie in ag geneem word nie; net die mense se idee.
40
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Baie mense het vir my gesê: “Hoekom kom jy nie hiernatoe en hou 'n diens nie? Wel, ons vra vir jou. 
Teken hierdie, dat, of die ander.”

Wag! Julle mag dit wil hê, maar wat sê God daarvan? Baie mense het vir my gesê.... Ek het 'n 
uitnodiging gehad, ek het onderhoude gehad, persoonlike onderhoude en dinge, gewag vir 'n jaar. Wag! 
Hoe sal ek weet wat om te sê totdat God my sê wat om te sê? Sien, moet wag! Dis die rede waarom ek 
gesê het: “Skryf dit uit. Laat ek sien wat Hy gesê het.” Sien? Wag! “Hulle wat wag op die Here sal hulle 
krag hernu.” Dit reg?

Let op, hulle het slegs die priesters van daardie dag geraadpleeg, die teoloë, die denominasies. En 
let op, deur dit te doen, deur die priesters te raadpleeg en die gemeente te raadpleeg, die mense 
geraadpleeg, hulle het dit verkeerd gedoen.

41

Let op, die ark was die Woord. Ons weet dis reg. Want, die ark is Christus, en Christus is die Woord. 
Sien? Die ark, of die Woord, was nie geplaas in sy eerste, verordineerde, oorspronklik verordineerde plek 
nie. O, moenie faal om dit te begryp nie, kerk!

Alles was perfek, en alles het goed gelyk, so asof 'n groot herlewing aan die kom was; maar omdat 
hulle nagelaat het om die regte persoon daaroor te raadpleeg! Hulle het die priesters geraadpleeg, die 
hooggeplaastes geraadpleeg, die teoloë geraadpleeg, die sangers geraadpleeg, en alles bymekaar gekry 
in eendragtigheid, en 'n groot militêre organisasie, en ook die magte van die nasie. Alles was in harmonie 
vir 'n groot byeenkoms, maar hulle het nagelaat om God te raadpleeg. So het Agab, so het andere. Wat 
'n oomblik!

Nou moenie dit mis nie. Hulle het dit nie gekry nie, omdat hulle nie geraadpleeg het nie. En deur dit 
te doen.... Kyk. Deur na die priesters te gaan, deur na die teoloë te gaan, en deur na die militêre magte 
te gaan, en hulle het nie eens hulle God-gestuurde boodskapper van die uur, Nátan, gekonsidereer nie 
hulle het dit verkeerd gedoen. Hulle het gegaan en die ark opgetel en dit op 'n nuwe wa gelaai, dit op 'n 
nuwe wa gelaai, of: “'n nuwe denominasie gaan begin,” en nie op die God-gegewe, verordineerde manier 
om dit te doen nie. Dit was veronderstel om op die skouers van die Leviete gedra te word. Maar, julle 
sien, wanneer jy verkeerd begin, dan sal jy bly verkeerd aangaan.

42

As 'n koeël veronderstel is om gerig te wees op 'n teiken, en jy beweeg die loop eenduisendste af, 
om mee te begin, by 'n honderd jaart is jy vier of vyf duim af. Jy begin verkeerd.
43

O God, help ons om te weet hierdie ding het verkeerd begin, hierdie groot kruistogte van die uur, en 
hulle word so genoem. God is nie geraadpleeg daaroor nie. Priesters en godsdienstige manne word 
geraadpleeg. Organisasies word geraadpleeg. “Wel, sal jy dit-en-dat hê? Ek glo, as ons almal bymekaar 
kan kry!” Moenie almal bymekaar kry nie. Kry net God se Woord daaroor.

Dan vind ons dat, wanneer hulle dit doen, wat doen hulle? Hulle hou aan om voort te gaan met hulle 
selfde ou godsdienstige program, wat buite die Woord van God is en nie die wil van God nie. Daardie ding 
het gesterf, jare gelede, daardie ou opgedroogde goed van jare gelede.

44

Dit het opgedroog in die dae van Die Here Jesus. Hulle het dit nie geweet nie. Het gesê: “As julle 
Moses geken het, sou julle My geken het, want Moses het gesê ek sou kom.”

Het gesê: “Ons vaders het manna geëet in die wildernis.”

Het gesê: “Hulle is almal dood!” “Blind,” het Hy hulle genoem, Fariseërs, geestelike leiers. “Tensy julle 
glo dat Ek Hy is, sal julle in julle sondes sterf.” Maar hulle het dit nie gedoen nie. Hulle was so gevestig in 
hulle weë. Hulle moes dit op hulle manier hê.

Dis die manier waarop Dawid dit gedoen het. Hy het dit op sy manier gehad, so hy het net gesê: 
“Julle weet wat ek sal doen? Ons beweeg.” Hy het 'n openbaring gehad. “Ons beweeg nou, so ons sal dit 
op 'n nuwe manier doen. Die dae van wonderwerke is verby, so ons sal net vir ons 'n ander organisasie 
maak. Ons sal 'n nuwe wa bou, wat wys dat 'n nuwe ding begin is.” Wat 'n vals profesie!

45

Jy moet teruggaan na die manier wat God gesê het om dit te doen. Hulle het dit op die skouers van 
die Leviete gedra, en dit was oor die hart. Die ark, die Woord, moet nie gedra word op 'n nuwe 
denominasie nie, op die teorieë van 'n man nie, maar in die hart. Die Woord van God moet nie gehanteer 
word deur denominasies nie; Dit moet gehanteer word deur die hart van 'n man, waar God daar kan 
inkom en Homself openbaar. En as hy dit openbaar volgens die Woord, dan is dit God; as dit nie is nie, is 
dit nie.

En, dan, die Woord van daardie seisoen! Sekerlik, kan 'n Fariseër sê: “Wie het ons vertel dat ons kan 
nie dit en dat doen nie? Moses het ons hierdie bevele gegee.”

“Maar Moses het ook gesê....”
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Satan het gesê: “Wel, dit is geskrywe: 'Hy sal Sy Eng-....'”

“En daar staan ook geskrywe,” het Jesus gesê.

Die seisoen, die tyd! “As julle Moses sou geken het! Jy het een wat jou beskuldig , Moses As julle 
Moses sou geken het, sou julle My geken het,” Hy het gesê: “want Moses het van My geskryf. 'Die Here 
julle God sal 'n Profeet onder julle oprig, uit julle broers; na Hom sal hulle luister.'” As hulle Moses sou 
geken het, sou hulle Hom geken het.

Nou luister aandagtig, moet dit nou nie mis nie. Sien, eerste ding, toe hulle die priesters geraadpleeg 
het, die hooggeplaastes geraadpleeg het, die militêre geraadpleeg het, die hele gemeente geraadpleeg 
het, die buurt, om bymekaar te kom vir hierdie groot diens wat kom, het hulle gefaal om dit reg te doen. 
Hulle het nie God geraadpleeg nie. En, deur dit te doen, nie terug te gaan en te sien watter tyd dit was 
nie!

46

O, broer, luister. In watter tyd lewe ons? Wat is die eeu? Wat is die uur waarin ons is? Dis nie tyd vir 
hierdie dinge waarvan hulle praat nie. Dis verby. Oordeel is nou op hande. Jy kan dit sien aanbreek. 
Onthou julle die rots bo-op die berg? Oordeelsuur! Onthou julle die openbaring, of die visioen van die 
Bruid? Hou Haar net in pas. Moenie Haar uit pas laat raak nie.

Let op: “Op die skouers van die priesters!”

En Dawid en al die priesters, wat regtig beter behoort te geweet het, maar wat was dit? Die 
priesters behoort beter te geweet het. Die skrifgeleerdes, teoloë, behoort beter te geweet het, want die 
Woord het gesê om dit nie te doen nie.

47

En vandag wanneer hulle wil sê: “O, Jesus Christus is nie dieselfde, gister, vandag, en vir altyd nie. 
Dis intelektuele telepatie. Dis dit, dat, of die ander.” Hulle faal om die beloofde Woord te sien. “O, dit 
was 'n dag wat verby is.”

Dawid het gesê: “O, wel, nou wag 'n oomblik. 'Op die skouers van die priesters, dit was destyds toe 
Moses uitgekom het. Sekerlik, ons, ons sal dit op 'n nuwe wa sit vandag. Ek het 'n openbaring van dit.”

Die priesters het gesê: “Amen, Dawid!” Sien, beïnvloed deur hulle nuwe ekumeniese raad, dat hulle 
almal bymekaar behoort te wees en doen dit op hierdie manier en daardie manier, dis wat die priesters 
laat struikel het. Hulle het nooit die regte persoon geraadpleeg nie. Hulle het dit nie reg gedoen nie, 
daarom het hulle in die moeilikheid beland. Ja.

Ek is bang, vir 'n klomp dinge vandag.... Toe 'n groot leermeester, een van Pinkster se grootstes, 
voor die godsdienstige groep gestaan het nou die aand in Chicago. Ek was veronderstel om daardie 
byeenkoms met die Besigheidsmanne te hê; maar ek het gedink ek sou in Afrika wees op daardie tyd, 
maar het teruggekom die dag voor dit begin het. En hulle het 'n prominente Pinkster intellektueel gekies, 
en hy het opgestaan en hy het hulle vertel dat hierdie ekumeniese beweging iets van God was. En het 
gesê dat almal van hulle terugkom, selfs die Katolieke kerk gaan terugkom na sy oorspronklike toestand, 
almal wat praat in tale vir die bewys, ensovoorts. En onwetend dat dit 'n strik is van die duiwel!

48

En 'n man wat ek nie geken.... Partymaal plant jy saad; jy weet nie wat gaan gebeur nie. Maar die 
president van die Volle Evangelie Sakemanne, sodra die groot spreker gaan sit het, het hy gesê: “Dit is 
nie my gewoonte om iets te sê teen ons sprekers nie, maar dis nie die manier wat Broer Branham gesê 
het dit sal gebeur nie. Maar hy het gesê dit sou lei na die merk van die dier.”

Hy het gesê: “Maar Broer Branham weet nie waarvan hy praat nie.”

Gesê: “Ons is ... glo hy weet.” Sien?

En in Chicago, het gesê: “Hoeveel hier sou wou hê ek moet opkom en my kant daarvan vertel?” Het 
begin roep en skree.
49

Sien, jy plant saad; jy weet nie wat gaan gebeur nie. Hou net aan om die Saad uit te lê. Wanneer 
daardie uur aanbreek, sal sommige van hulle is....

Soos Thomas, hy was omtrent die laaste een om die Here te sien. Maar, hy moes Hom sien, om Hom 
te glo. Sien, wanneer hulle dit sien gebeur. O, Thomas het ingekom, maar hy was 'n bietjie laat.

Nou, wanneer hulle die dinge sien gebeur wat voorspel is, en sê SO SPREEK DIE HERE, gebeur, dan 
sê hulle: “Gee ons bietjie van julle Olie.” Sien?

Maar let nou op, invloed. Partymaal kom belangrike manne bymekaar. Julle hoor hulle sê: “Prominente 
So-en-so, en belangrike So-en-so, ons groot....” Moet dit nooit doen nie.
50

Daar's geen belangrike onder ons nie. Daar's slegs een Grote, en dis God. Ons is broers, susters. Ek
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gee nie om of jy 'n pastoor is van 'n kerk wat vyf mense daarin het nie, dit maak jou nie klein nie; dit 
maak jou 'n broer, sien, as jy getrou is aan God se Woord. Ek gee nie om wat, hoe nie; jy word nie klein 
nie. God het nie klein kinders en groot kinders nie. Hy't net kinders. Hulle is almal dieselfde.

Let op, God Self het uit die ivoorpaleise van Heerlikheid gekom, om een van ons te word. Nou, wie is 
die grootste? Vat.... Nie hierheen gekom om die vorm van 'n priester te vat nie, maar 'n dienaar. Die 
einste klei wat Hy geskep het afgewas, van die voete van Sy apostels en andere. Wie's nou groot?

Maar beïnvloed, hierdie manne was. Hulle het nie verstaan nie. Hulle het gedink dat iets nuuts gaan 
gebeur, nee, iets wat God nie gesê het sou gebeur nie. Hulle het dit op die verkeerde manier geadresseer 
.

51

Dis wat al hierdie entoesiasme, toe die ... het lank terug begin, 'n lang tyd gelede, elke denominasie 
moes 'n Goddelike geneser hê; elke denominasie moes dit, dat, of die ander he. Elke denominasie moes 'n 
klein Dawid hê. Elkeen moes hierdie, dat, of die ander he. Sien wat gebeur het? Dit het dieselfde ding 
gedoen wat dit hier gedoen het. Selfde ding. Invloed!

Die Woord vir die seisoen, die tyd waarin hulle gelewe het, is geïgnoreer.

Let op: “die Leviete se skouers,” was die oorspronklike, voorsiende weg van God om hierdie dinge te 
doen. “Dra die ark op die Leviete se skouers.” Enigiets buiten dit was teenstrydig. Wat Hy gesê het, dis 
wat Hy bedoel het. God kan nie verander nie. Dis die rede, bly by Sy Woord! Ek het Skrif, ja, Een 
Kronieke 15:15, as julle dit wil neerskryf. Let op.

Nou let op, daar, deur God te volg. Nou ek wil hê julle moet soort van dit in julle gedagtes neerskryf. 
Om God se gebooie te onderhou, om enigiets reg te doen vir God, om God 'n korrekte diens te doen, is 
daar vyf moets, om God se diens korrek te doen.

52

Nou Dawid het God 'n diens gedoen . Hy het alles gedoen wat hy geweet het om te doen, behalwe 
om God agterweë te los. Sien? Hy het iets gedoen wat reg was, iets goeds vir die mense, iets goeds vir 
die kerk.

Maar daar is vyf moets. Ek wil hê julle moet hierdie onthou. Maak nie saak hoe opreg 'n man mag 
wees om dit te doen nie, om God 'n diens te doen, hierdie, hierdie vyf dinge moet daar wees.

Eerstens, moet dit Sy tyd wees om dit te doen.

Wat as Moses sou kom, sê: “Ons sal 'n ark bou en met die Nyl opdryf, soos Noag gemaak het”? Noag 
se tyd was reg vir 'n ark, maar nie sy tyd nie.

Wat as Jesus sou kom, het gesê: “Nou, ek sal julle sê wat ons sal doen. Ons sal opgaan teen die 
berg, soos Moses gemaak het, en 'n nuwe verklaring van wette kry”? Sien? Huh-uh! Hy was daardie wet. 
Sien?

Jy moet in Sy tyd wees. Dit moet in Sy seisoen wees. Het julle dit nou? Moet in Sy tyd wees. Dit 
moet in Sy seisoen wees, tyd en seisoen.

En dit moet wees volgens Sy Woord wat gespreek is. Dit moet. Ek gee nie om hoe goed jy sê hierdie 
behoort te wees, of daardie behoort te wees, of dit behoort te wees nie. Dit moet volgens Sy Woord 
wees; volgens Sy tyd en Sy seisoen.

53

En dit moet gegee word volgens die persoon wat Hy gekies het om dit deur te doen.

Ek gee nie om hoeveel hooggeplaastes nie. Daar's koning Dawid net so vernaam soos enige van 
hulle. Hy was koning oor die volk. Maar Hy het 'n manier gehad om dit te doen, en Hy het hulle gesê hoe 
Hy dit sou doen. Maar hulle het nagelaat om dit te doen.

Dit moet volgens Sy Woord wees; volgens Sy tyd, volgens Sy program.

En dit moet wees deur die persoon wat Hy gekies het om dit te gee en dit te doen. Moses het 
probeer weghardloop daarvan: “Vat iemand anders.” Maar God het Moses gekies om dit te doen. Baie van 
hulle; Paulus het probeer om daaruit te kom; baie ander. Maar dit moet wees deur die een wat Hy gekies 
het om dit te doen.

54

En dit moet kom, eerste, na Sy profete. Die Woord van God moet kom na Sy profete. Amos 3:7: “Die 
Here God sal niks doen voordat Hy Dit nie eers geopenbaar het aan Sy dienskneg, die profeet nie.” Vier.

En die profeet moet bevestig wees deur die Woord van God.

Daar's julle vyf moets. Dit moet so wees. Sy tyd, Sy seisoen, wanneer Hy gesê het dit sou wees; en 
die man wat Hy gekies het; en dit moet kom na die profeet; en die profeet moet 'n bevestigde profeet
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wees. Ons vind uit, baie van hulle in die Bybel, dit kom na die profete en dit was nie bevestig nie. Ons 
profeet is Jesus Christus.

So nou let op, sien, God het nie die ding aan hulle geopenbaar deur Sy voorsiende weg om dit te 
doen nie. Hulle het Dawid se weg aanvaar. Hulle het die priesters se weg aanvaar. Hulle het die 
skrifgeleerdes se weg aanvaar, die teoloë s 'n, maar nie God se manier nie. Natániël, was, hy was 'n 
profeet van daardie dag. Later, het Natániël hulle gesê hoe om dit te doen. Maar, sien, hulle het dit 
gedoen sonder om Natániël te raadpleeg. Nie 'n woord sê dat Natániël geraadpleeg is nie. Al die invloed, 
die groot ding wat aangegaan het! En, goeiste, ek dink aan daardie lied: “Laat, hou....”

55

Help my, Here, wanneer harte brandend is,
Laat ek my trots verneder (om saam met die res van hulle) net U Naam aan te roep;
Leer my om nie te steun op wat ander doen nie,
Wag net in gebed vir 'n antwoord van U.

Sien, dis die manier hoe dit is. Laat my dit sien gebeur op die regte manier, dan word dit geglo.

Nou, God het die ding aan hulle geopenbaar deur Dawid, en deur die predikers, en deur die mense, 
en deur die owerstes oor duisende, en owerstes oor honderde, maar nie deur Natániël wat SO SPREEK 
DIE HERE gehad het nie. En die Here het gesê Hy sou niks doen totdat Hy die profeet van die eeu, 
eerste, wys wat om te doen nie. Sien wat hulle gedoen het? Hulle het reguit uit die Woord van God 
gegaan, en die ark op 'n nuwe wa gesit. Sien? So hulle het dit gedoen weg van God se opdrag en God se 
voorsiende weg.

56

En dis wat vandag gebeur het, vriende. Dis waarom ons soveel groot kruistogte, ensovoorts, gehad 
het en geen resultate nie. Meer ontrouheid, meer sondig, meer.... Ek sê julle, hierdie nasie is weg; nie 
alleen hierdie nasie nie, maar ander nasies ook. Hierdie nasie, soos Engeland van 'n ander eeu, is die 
prostituut van al die res van die nasies.

Ver onder in Mosambiek, vierhonderd-en-tagtig myl van beskawing af, in die oerwoud, luister hippie-
kinders na Elvis Presley, ruk hulle koppe en spring op-en-af soos die, heelnag lank, met bly.... Of, klein 
groepies soos dit sal vir 'n duisend myl trek, regoor in Rhodesië, om by Elvis Presley uit te kom. En tog sê 
hulle: “Hy's baie godsdienstig, hy en Pat Boone, en hulle.” Wel, dis die Judas van die uur, en weet dit nie. 
Dis die slegte deel, hulle glo hulle is reg.

57

Het Jesus nie gesê aan hierdie Laodicése Kerkeeu nie: “Jy is nakend, misrabel, ellendig, blind, en 
weet dit nie”? Weet dit nie!

Wel, die Pinksterkinders onder in Afrika en rondom, sê: “Wel, Elvis Presley, hy sing die mooiste wat jy 
ooit gehoor het.” Sonder twyfel wat Dawid gedoen het, ook; sonder twyfel wat die sangers ook gedoen 
het, maar dit het veroorsaak dat dood die kamp getref het. Sien waar hulle is, waar ons vandag is, 
vriende?

“Die Leviete se skouers,” was God se oorspronklike manier om dit te doen. En hulle het dit op 'n nuwe 
wa gesit. Nou, dit sal nooit werk nie. Hulle het nie die regte manier geraadpleeg nie. Sien? So hulle het 
uitgekom, daarmee, en dit op die verkeerde manier gedoen.

58

En dis wat vandag gebeur het. Wanneer manne, maak nie saak hoe opreg nie, probeer om Hom 'n 
diens te bewys buite Sy voorsiende weg om dit te openbaar, mors hulle dit altyd op. God plaas dit op Sy 
manier. Manne, maak nie saak hoe opreg nie, as jy dit probeer doen buite dit, dan sal jy dit opmors.

Iets soos Bileam was, in Bileam se dag. God het vir Bileam, daardie profeet vertel. Hy was 'n profeet, 
die profeet Bileam. Hy was 'n profeet, en die Woord het presies na hom toe gekom, gesê: “Moenie 
soontoe gaan nie. Dis My gekose. Dis My keuse.”

59

En Bileam was saam met die hooggeplaastes, die militêre manne, predikers, invloedbare manne, en 
het gesê: “Wel, ek sê julle, die koning sal....”

Sien, stem net ooreen met Dawid, stem ooreen met vandag. Neem alles net in 'n tipe, en julle sal dit 
sien. Sien julle dit? Sê: “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.”] Sien, sien, net soos dit nou is.

Maar die kerklikes het gesê, die priesters het gesê, die skrifgeleerdes het gesê, die teoloë het gesê: 
“Hierdie is die manier waarop dit veronderstel is om gedoen te word.” Maar, dit was nie, en dit het bewys 
dit was nie.

En God het vir Bileam gesê, en hy was 'n profeet, eerste, Hy het vir hom gesê: “Moenie soontoe 
gaan nie.”
60

Maar die invloed van hierdie ander manne het hom gemaak om dit te doen teenstrydig met wat God 
gesê het om te doen, en dit het 'n vloek in plaas van 'n herlewing geword. O, sekerlik, hy het soontoe 
gegaan en die mense geleer, gesê: “Nou wag! Weet julle wat?” Het gesê: “Ons is Moabiete. Julle onthou,
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Lot se dogter is ons koningin. Sy is ons oorsprong. Ons is almal van een bloed. Ons is almal.... Almal van 
ons denominasies is dieselfde.” Moenie julle meng met daardie ding nie. Bly weg daarvan. Sien? So hy het 
gesê: “Ons is almal dieselfde. Wel, julle mense is soos my mense. Ons kan ondertrou, met mekaar, so ons 
kan 'n ware ekumeniese raad hê. Sien? Almal van ons kan bymekaarkom en weer terugkeer na die 
oorspronklike ding.”

God het die ding vervloek. Daardie sonde was Israel nooit vergewe nie. Dit het by hulle gebly die res 
van hulle dae. Dit was nooit vergewe nie. Hulle het vergaan in die wildernis daarmee. Dis reg. Want hulle 
het nie God se voorsiende weg geneem deur Sy bevestigde manier om dit te doen nie.

Let op, hierdie ding wat hulle gedoen het, het Israel die dood laat sterf, in die wildernis. En Jesus het 
gesê: “Hulle is elkeen dood en weg.” Kyk wie dit was wat by Moses gestaan het destyds daar, Josua en 
Kaleb, in die program.

Let weer op, hier is Dawid, wat hy gedoen het. En toe hy het, wat het dit gedoen? Dit het 
veroorsaak dat dood 'n opregte persoon getref het.
61

Nou, ek reken ons is steeds telefonies verbind, en ek wil hê julle moet hoor oor die land.

Hierdie ding wat Dawid gedoen het, sonder om Natániël te raadpleeg en die Woord van die Here 
daarvoor te kry, dit het veroorsaak dat die dood opregte mense getref het. Ja, meneer. Hy het sy hand 
uitgesteek, wat gebly het in die teenwoordigheid van die ark; dit het uit sy huis gekom. En die os het 
gestruikel, en die ark was besig om te val.

Hulle het alreeds een ding verkeerd gedoen, twee dinge verkeerd gedoen. Eerstens, hulle het nooit 
Natániël geraadpleeg nie. Die volgende ding wat hulle gedoen het, hulle het soontoe gegaan en het nie 
die Woord van God geraadpleeg nie. Wat, die.... Samuel was die Woord in daardie dag.... En hy het nooit 
die Woord van die Here geraadpleeg nie. Nou, toe hulle het was hulle teenstrydig met die Woord van 
God.

En hier het hierdie goeie man, wat 'n opsigter was, hy was 'n biskop, gedink: “Wel, hier, ek wil nie hê 
God moet in die steek gelaat word nie,” so hy het sy hand op die ark gesit. Waar, hy was nie 'n Liviet 
nie, en hy het gesterf. Drie dinge!

Nou dink baie goed en kyk wat die denominasies vandag gedoen het. Sien, hulle het Dit weggewys, 
Dit “valse doktriene” genoem. Sien? Kyk waar hulle is. Hulle sal hulle ekumeniese raad kry, reg. Het dit 
“verstandstelepatie” genoem, wanneer God Self Dit bevestig het om die Waarheid te wees, en bewys Dis 
die Waarheid. “O, hulle is net 'n klompie domkoppe daarbo,” sê hulle: “weet nie waarvan hulle praat nie.”

62

Dis reg, ons weet nie. Maar ons sê net Sy Woord, en Hy weet waarvan Hy praat, sien. Ek kan Dit nie 
verduidelik nie, niemand anders kan nie, maar Hy bewys Dit.

Nou let op. Heelwat opregte gelowiges vandag, wat na Christus toe kom, wil met sy hele hart kom, 
word geestelik doodgemaak op dieselfde manier. Baie opregte manne gaan na die Katolieke kerk en wil 'n 
Christen word, gaan na die Metodis, die Baptis, kerk van Christus, en selfs die Pinksters, sien, en wil 'n 
Christen word, sit sy hand daarop, sluit aan by hulle.

En toe Dawid hierdie ding sien gebeur het, het dit hom wakker gemaak. Moenie te laat wakker skrik 
daarbuite nie, broer. Hy het gesien dat die dood getref het.
63

Wys my die resultate. Waarom het hierdie sogenaamde herlewing, mense terug in die kerke gebring, 
gedoen aan die nasie, aan die liggaam van gelowiges? Dis het niks gedoen behalwe om nuwe 
organisasies en denominasies te begin, die heeltyd, meer lidmate ensovoorts. Is die nasie beter af? Hulle 
het gesê hulle sou....

“Amerika. God seën Amerika. Dis 'n nasie, dis 'n Christenland.”

Dis 'n miljoen myl van 'n Christenland af. Ek bid nie eers daarvoor nie. Hoe kan ek daarvoor bid, en dit 
sal nie bekeer onder die magtige kragte van God wat voor dit gedemonstreer word nie; en ontken, en die 
deure sluit Daarvoor, en wegloop? Ek vertrou dit toe aan God. En sy gaan verder weg. En nou gaan sy 
sink. Kyk net wat gebeur.

Baie opregte persone gaan sluit aan by 'n organisasie, of 'n groep, of 'n beweging van een of ander 
soort, en daar sterf hulle, geestelik. Jy kan hulle niks sê nie. Hulle kry daardie goed in hulle ingedril: “Wel, 
hierdie biskoppe het dit gesê. En hierdie het dit gesê, hierdie het dit gesê.” Jy wys hulle net hier in die 
Woord van God waar dit SO SPREEK DIE HERE is. “Maar ons pastoor....”

64

Ek gee nie om wat julle pastoor sê nie, gee nie om wat ek sê, of enigiemand anders sê nie. As dit 
teenstrydig is met God se bevestigde Woord, die uur, die tyd, die Boodskap, ensovoorts, vergeet dit. Bly 
weg van dit. En ek moet voor elkeen van julle staan in die Oordeelsdag, en julle weet dit. En weinig sal
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ek dit sê, wetende dat ek's 'n ou man nou. Ek sal.... Dit is nie dat ek iets weet nie, maar Hy weet. Ek 
volg net wat Hy gesê het.

Kyk vandag na die groot kruistogte wat ons oor die land gehad het. Dit is bewys dat dit tevergeefs 
was. En het Jesus nie nou hier gesê, Lukas 7:7: “Tevergeefs aanbid hulle My” nie? Tevergeefs het Dawid 
die ark boontoe gebring. Tevergeefs het Agab daardie profete opgelei. Tevergeefs het Bileam daardie 
geld gevat. “Leer as Leerstellings die gebooie van mense.” Dis die gebooie van God wat tel, maak nie 
saak hoeveel op-....

65

“Daardie mense is regtig opreg.” Jy hoor dit so baie: “Hulle is so opreg.” Dit beteken niks nie. Jehova 
Getuie, Sewende Dag Adventis, en al daardie sektes, gaan hierbuite op die straat en doen dinge wat een 
van ons nie sal doen nie. Katolieke staan op die hoek en bedel, ensovoorts, daardie ordes daarvan soos 
daardie, en werd biljoene maal biljoene maal biljoene dollars, bedel steeds daarvoor. Opreg, sonder 
twyfel. Kerke gaan en preek, ensovoorts, en predikers staan in die preekstoel en doen alles wat hulle kan 
om nuwe lidmate in hulle kerk te kry; maar dis 'n nuwe ark.

Daar is slegs een Ark om te volg, dis, die Woord van God. Enigiets teenstrydig met daardie Ark, bly 
weg daarvan! Dis op 'n nuwe wa, en nie op die skouers van God nie. Reg. Bly weg van die ding. Moet 
niks daarmee te doen he nie.

Ons groot kruistogte, biljoene en miljoene het belydenisse gemaak. En ek wonder of daar 'n honderd 
van hulle sal wees, van dit alles. Sien, was nie 'n ding nie.
66

Kyk dan na die Woordbelofte.

Julle sal dink dat dit gefaal het, en ons weet dit het gefaal. Party van ons grootste van 
herlewingspredikers in die land vandag sê dat dit heeltemal gefaal het. Die kerk weet dit het gefaal. 
Almal weet dit het gefaal. Wel, hoekom is dit? Hoekom het dit gefaal?

Dit was vir 'n goeie doel. Dit was om mense in die Teenwoordigheid van God te bring, groot 
kruistogte. En miljoene mense het hulle geld gespandeer, en in groot kruistogte gesit. En kerke het almal 
bymekaar gekom, groot ouditoriums, en groot dinge, en groot dinge wat plaasgevind het. Hoekom het dit 
gefaal? Is omdat hulle nooit die uur geken het waarin hulle gelewe het nie.

Geen wonder Jesus het gestaan, en in Sy hart het Hy geween nie. Trane het langs Sy wange 
afgeloop, en Hy het gesê: “Jerusalem, O Jerusalem, hoe dikwels wou Ek julle bymekaarmaak soos 'n hen 
haar kuikens. Julle het elke profeet gestenig wat Ek vir julle gestuur het. Maar julle wou nie. Maar nou 
het julle uur gekom.”

Kan julle nie die Heilige Gees voel uitroep uit julle nie? “O, Verenigde State en die wêreld, hoe dikwels 
wou Ek julle bymekaarmaak, maar julle wou nie. Nou het julle uur gekom. Julle god van plesier, julle god 
van vuilheid, julle Sodom en Gomorra-god, het onder julle gekom.” Selfs ons klein kindertjies, beatle-
haarstyle en wangbaarde oor hulle gesigte, en verdraai van die begin af. Ons vroue is verlore. Dis verby 
verlossing. Ons mans het groot sissies geword, loop rond met klein, kortbroekies aan, en tree op soos 'n 
meisie, en hare wat afhang teen hul nekke. En ons is Sodomiete, en die vuur en toorn van God wag vir 
ons.

67

Julle weet hoe Hy sal doodmaak, hoe Hy dit sal vernietig? Soos Hy altyd het. Wanneer 'n prostituut 
enigiets verkeerd gedoen het, was sy gestenig; hulle het klippe opgetel om die vrou te stenig wat 'n 
prostituut was. Dis hoe Hy die kerk sal doodmaak. Die Bybel het gesê Hy sal haelstene uit die hemele 
laat reën, wat elk 'n honderd pond sal weeg, en Hy sal hulle stenig. Wie gaan Hom stop? Watter 
wetenskap gaan sê dit kan nie gedoen word nie? Hy sal dit doen.

Dieselfde soos Hy 'n ark gemaak het en Noag na veiligheid laat dryf het, sal Hy dit weer doen vir Sy 
Kerk.

En deur Sy Eie wette en Sy Eie manier, sal Hy daardie prostituut stenig wat owerspel gepleeg het 
met die konings en owerstes van honderde en duisende. Hy sal haar doodstenig, deur Sy Eie wette wat 
Hy in orde geplaas het. Wie gaan Hom sê Hy kan nie 'n haelsteen maak nie?

Vra iemand wat weet hoe 'n reëndruppel begin. En dit maak 'n sirkel, en gaan terug deur 'n turbo; tel 
meer en meer en meer op, totdat dit 'n sekere gewig bereik, en dan val dit ondertoe.
68

Hy, God, Wie ... swaartekrag kon Hom nie eens op die aarde hou nie, en Hy het opgelig na die 
Hemel. God, Wie swaartekrag gemaak het, kan ook 'n turbo maak groot genoeg om 'n klip te swaai 
totdat dit 'n honderd pond weeg. Hy het gesê Hy sou dit doen, en Hy sal dit doen. Wie gaan Hom sê om 
dit nie te doen nie? Hy sal dit doen, want Hy het gesê Hy sou.

Ons is in die laaste dae. Ons staan naby die oordeel. Waarom? Hulle probeer ou manna eet wat 
destyds  vyftig  jaar  gelede  geval  het,  die  Pinksterkerk.  Die  Heiligheid  kerk  probeer  ook,  oor  die
69
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tweehonderd jaar gelede. Die Lutherane, omtrent driehonderd, of meer, jare gelede, baie honderde jare 
gelede. Hulle probeer ou manna eet. O, broer, daardie goed is stagnant. Dis besmet. Dit sal.... Dit het.... 
Wel, ek het altyd gesê, wurmpies daarin, maaiers. Dit sal jou doodmaak, om dit te eet.

Vind uit of Dawid of enige van die res van hulle net die Brood van die uur sou raadpleeg.

As die priesters, en die profete, en predikers, en teoloë, en skole, en denominasies, net die uur wou 
raadpleeg! Maar nou sal dit hulle nie goed doen nie. Dit het klaar uitbeweeg. Dit sal niks help nie. Sy is 
nou weg. Sy het daardie lyn oorgesteek omtrent vyf jaar gelede, tussen bekering, oordeel en genade.

Let op, wat dan? Wat kan gedoen word? Wat moet gedoen word? Laat ons die profeet raadpleeg, 
die Bybel, waar ons nie kan byvoeg of Daarvan wegneem nie. As ons dit doen, neem God ons uit die 
Boek van die Lewe.

70

Die Bybel het gesê, in Maleági 4, wat sou gebeur vandag. Openbaring 10, hoe die Sewe Seëls 
geopen sou word en al hierdie geheimenisse wat regdeur hierdie hervormers versteek was! Hy het gesê 
hoe dit gedoen sou word. Dis in die Bybel, SO SPREEK DIE HERE. God het dit volledig, perfek 
geïdentifiseer; en Dit bevestig om die Waarheid te wees, deur tekens, wonders in die hemele, in die lug, 
en alles anders, vir drie-en-dertig jaar.

Dink julle hulle sal luister Daarna? Nee. Hulle is dood. Hulle het hulle hand in iets gesit wat die hele 
ding doodgemaak het. Nee, dit sal nie; dit sal nie, nooit nie.

Dit was toe hierdie ding gebeur het, wat Dawid gesien het. O God, stuur ons 'n Dawid wat kan sien 
waar hy staan, wat kan kyk en sien God het 'n belofte gemaak van, hoe Hy dit vandag gaan doen. God 
het dit gesê reg hier in Sy Woord, hoe Hy dit sou doen.

71

God het vir Miga gesê. Miga het sy visioen ondersoek voor vierhonderd hooggeplaaste profete. Hy 
het sy visioen ondersoek om te sien of dit reg was. Hy het teruggekyk na wat die profeet voor hom gesê 
het, om te sien wat gebeur het. Hy het teruggekyk, en hy het gesien dat Elía daar gestaan het, het 
gesê: “Agab, die honde sal jou bloed ook lek.” Nou, hy het gesien dat daardie visioen was net presies 
volgens die Woord van God, so hy het dit uitgespreek. En hy was reg. Reg. Maak nie saak wat die res 
van hulle gesê het nie, hy het reg by daardie Woord gebly.

Nou laat ons kyk na die visioen wat ons vandag het. Is dit die bou van kerke; is dit nuwe dinge; is 
dit groot dinge wat gaan gebeur? Of, is dit oordeel? Kyk terug en sien die belofte van vandag, kyk in 
watter seisoen ons lewe.

72

Jy sê: “Wel, seën God, broer, ek is opreg. Ek het by die kerk aangesluit. Ek het my baccalaureus 
artium. Ek het dit gedoen.” Dis goed, dis gaaf, niks daarteen nie; so het Dawid, so het die priesters van 
daardie dag, so het die teoloë. Maar dit was teenstrydig met die Woord.

God het gesê hoe Hy dit vandag sou doen, hoe Hy alle dinge sou herstel, wat Hy weer sou doen. Hy 
het belowe om te herstel. Dis presies reg. In Joël 2:28, het Hy belowe Hy sou herstel. “Ek sal herstel,” sê 
die Here: “al die jare wat die wurm geëet het.” Hulle het 'n and-.... Sien, dis dieselfde wurm; dis in 'n 
ander stadium van lewe. En toe die Katolisisme begin af eet, toe Lutherane, en Metodiste, en Pinksters, 
en almal; Hy het gesê: “Ek sal alles terug restoreer na 'n Kerk presies soos die een wat in die eerste plek 
was.”

Hou die visioen van nou die aand dop. Presies dieselfde Bruid wat aan hierdie kant was, was aan 
hierdie kant. Nadat daardie prostitute verbygegaan het met hulle klere, hulle klein goedjies op hierdie 
manier, en gedans op ruk-en-rol, en noem hulleself die Kerk.

73

Julle sê: “Wel, ons doen nie dit nie.”

Dis hoe God julle sien. Dit is nie wat julle julleself sien nie. Dis hoe God jou sien. Niemand sien 
homself verkeerd nie. Wanneer jy kyk in die spieël van God se Woord, dan sê Dit of jy verkeerd is of nie. 
As Dawid dit sou gedoen het, dan sou hy sy fout gesien het. As Agab dit sou gedoen het, of daardie 
profete dit sou gedoen het, sou hulle hulself verkeerd gesien het.

'n Bevestigde profeet het gesê: “Agab sal sterf, en die honde sal sy bloed lek.” En sy voorspelling 
was presies in lyn Daarmee. Toe het hy geweet hy was reg. Selfs Jósafat moes dit gesien het en dit 
geweet het. Toe Miga die visioen gesien het, hy was nie baie by die mense in daardie dae nie, maar hy 
het SO SPREEK DIE HERE gehad. Hy was reg.

Let op, ons bring hierdie ding nou in hierdie dag, wanneer ons sien die groot uur waarin ons inkom.74

Let op wat Dawid probeer het om te doen, ook. Ek het 'n notatjie hier gehad daaroor. Hy het probeer 
om die ark na die stad van Dawid te bring, sy eie denominasie.
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Kyk destyds toe die Here eerste gepraat het hier op die rivier: “Soos Johannes die Doper gestuur is 
om die eerste koms vooraf te gaan....”

Broer, die Gemeentes kon nie daarvoor staan nie, nog minder kon die Verenigdes, almal van hulle. 
Hulle moes een êrens hê. Ag, hulle moes dit almal doen, sien, net presies. Almal van hulle moes dit na 
hulle eie huis vat.

Wou dit na die stad van Dawid bring. Waarom? Daar was geen plek gereed daarvoor nie.

En dis die rede waarom jy nie die Boodskap kan bring na 'n denominasie nie. Die Woord, die Ark, 
Christus: “dieselfde gister, vandag, en vir altyd,” en al Sy identifikasies, jy kan Dit nie na jou organisasie 
vat nie. Hulle sal Dit nooit glo nie, want daar is geen plek Daarvoor nie. Het die Bybel nie gesê Hy was 
buite die kerk van die Laodicése Eeu nie, probeer om in te kom?

Daar was geen plek in die stad van Dawid nie, maak nie saak hoe getrou dit was nie, en hoe groot 
dit was, ensovoorts. Dit was steeds nie die plek nie. Dit sou by Jerusalem wees. Dis waarheen dit later 
gegaan het, toe die profeet hulle vertel het wat om daarmee te doen. Sien? So Dawid moes dit na sy eie 
stad bring. Geen plek gereed daarvoor nie.

Christus is ons Ark, en hulle wil Dit nie ontvang nie. Christus is die Woord; hulle wil Dit nie ontvang 
nie. Hulle wil hulle geloofsbelydenis hê, hulle denominasie, 'n nuwe ark, of 'n nuwe draer. Hulle wil dat 'n 
denominasie Dit dra; 'n nuwe ark. Huh!

75

Onthou, Christus ons Ark! Glo julle Christus is die Woord? [Gemeente sê: “Amen.”] Dis die Ark, dan. Is 
dit reg? Goed. Christus kan nie gedra word, na Sy regmatige posisie, deur enige denominasionele wa nie. 
Hy deel met een persoon, en nie met 'n groep nie. Hy het nooit gehandel met 'n groep nie; een persoon. 
Wanneer, Hy het gesê Hy sal nie. As Hy het, is Hy teenstrydig met Sy Woord, Amos 3:7. Jy kan Dit nie n 
leun maak nie. Nee, meneer. Dis Waarheid.

Maar, sien, hulle probeer. Die Ark kan nie gedra word deur 'n organisasie nie. Daar is te veel koppe 
daarin. Sien? Dit kan nie gedoen word nie. Hy het belowe Hy sou dit nie doen nie, en Hy sal dit nie doen 
nie. Hy het gesê ... toe Hy belowe het om dit te doen op 'n ander manier? Dis waarom Hy belowe het Hy 
sou dit nie doen nie.

Moenie daardie gedagtes dink nie. Ek kan dit voel. Sien?

So Hy het belowe Hy sou dit op 'n sekere manier doen, en enigiets teenstrydig met dit Hy sal dit nie 
doen nie. Sien? Maar volgens Sy oorspronklike weg, volgens wat Hy gesê het in Amos 3:7, dis die manier 
wat Hy dit sal doen. En dit moet bevestig en bewys word om reg te wees.

76

Nou, julle weet wat Hy belowe het vandag, dan doen Hy dit vandag. Dis net wat Hy gesê het Hy sou 
doen. Hy sou daardie Sewe Seëls oopmaak, en alles wat Hy sou doen; die geheimenisse daar openbaar, 
hoe hierdie doop en alle dinge heeltemal opgemors is. En hier is dit, in Sy einste Teenwoordigheid. 
Wetenskap bewys dit. Die hemele het dit verklaar. Mens staan, kyk reg daarna, en sien dit gebeur. Nie 
een ding het Hy gesê wat Hy nie waar gemaak het nie. Daar het julle dit. Net sodat julle sal sien waar 
ons vandag is.

Hoe enige mens wat Sy Gees het, weet dit; het God se Gees op hom, weet Hierdie is die Waarheid, 
want God se Gees sal nie teenstrydig praat met die Woord nie. Nee, nee. Dit sal reg wees met die 
Woord.

77

Jy sê: “Ek het die Heilige Gees. Ek het geskree; ek het in tale gespraat. Ek het in die Gees gedans.” 
Dit beteken niks vir God nie. Sien?

Dawid het dieselfde gedoen, omtrent dieselfde ding, toe. Hulle het gesing met al hulle mag, en hy 
het geskree met al sy mag. Die res van hulle het, en hulle het reg in die dood ingeloop. Dis reg. Dit het 
niks daarmee te doen nie.

Dis die Woord wat tel, die Woord van die Here. “Hulle wat wag op die Here.” Ja, meneer. Sien, hulle 
wat God se Gees in hulle het, kyk na die belofte vir vandag, en kyk en wag totdat hulle Dit sien. Dan sê 
hulle: “Dis Dit.” God openbaar Dit aan hulle.

78

Soos Natániël. Filippus het gegaan en Natániël gevind. Natánael het gesê: “Nou wag 'n oomblik. Ek 
weet dis belowe, maar laat my Dit sien.” En toe hy Dit gesien het, het hy gesê: “Dis Dit.”

Die vrou het gesê: “Nou, ek weet, ek het alle soorte van teoloë gehoor. Ek het dit en dat gedoen. 
En ek het die Bybel gelees, myself, en ek weet dat ons.... Daar is 'n Messias wat kom, wat hierdie dinge 
sal doen, so U moet Sy profeet wees.”

Hy het gesê: “Ek is Hy.”
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Sy het gesê: “Komaan, sien 'n Man, hierdie is Dit.” Sy het gewag totdat sy daardie Messias gesien 
het geïdentifiseer deur die Woord van God, toe het sy gesê: “Dis waarvoor ons gewag het, vierhonderd 
jaar. Ons het nie 'n profeet gehad of niks nie. Hier is Hy, en Hy sê Self dat Hy is Hy.” [Leë kol op band] 
“... uit en sien 'n Man Wie my die dinge vertel wat ek gedoen het.”

Maar die priesters wou Hom doodmaak, en hulle het dit uiteindelik gedoen. Sien?

Maar hulle kan nie Sy Gees vandag doodmaak nie. Dis reg. Nee, hulle kan Dit nie doodmaak nie. Dit 
was hier om ons in te bring, so ons is dankbaar. Let op hoe groot God is, hoe groot Sy werke is, hoe dit 
nooit kan faal nie!

Nou, God het 'n voorsiende en oorspronklike manier om dinge te doen, en Hy sal dit nooit teenstrydig 
daarmee doen nie.
79

Nou Hy het belowe in die laaste dae dit wat Hy sou doen. En Dit het hulle, ons die Boodskap 
gestuur; en hierdie Boodskap sou dieselfde identifikasie hê as wat Elía gehad het, soos Elisa gehad het, 
soos Johannes die Doper gehad het. En Dit sou die harte van die mense draai, nie na die denominasie 
nie, maar terug na die oorspronklike, apostoliese vaders, terug na die Woord. Hoe hierdie dinge bevestig 
is. Hoedat in die weerklink van die laaste engel, Openbaringe 10: “In die dae van die sewende engel, sou 
hierdie verborgenhede wat alles was....”

“Waarom het die Metodiste dit gedoen, en die Baptiste, en die kerk van Christus, en die Jehova 
Getuies, almal doen dat?”

“Daardie verborgenhede sal geopenbaar word in die laaste dae, wanneer die sewende engel ... 
sewende engel se Boodskap, wanneer hy....” Nie wanneer hy dit begin doen nie, maar: “Wanneer hy sy 
Boodskap begin verkondig.” Sien? Nie die jare in voorbereiding nie, maar, “Wanneer hy die Boodskap laat 
weerklink, dan sal hierdie verborgenhede geopenbaar word.” En hier is hulle; onbekend, en julle mense is 
getuies daarvan.

En dan in daardie groot sterrewag, sodat die wêreld sonder dit sal wees, hulle wonder steeds wat 
gebeur het. In Tucson, het daardie groot sterrewagte die foto daarvan daarbo geneem; wonder steeds 
wat gebeur het. Wat is dit? Hulle sit steeds in die koerant: “Weet enigiemand iets van wat, hoe dit kon 
gebeur het?” Daar is geen mis daarbo nie, daar's geen lug nie, daar's geen vog nie; dertig myl hoog in die 
lug. O, goeiste!
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“Daar sal tekens bo in die hemele wees. En wanneer hierdie dinge gebeur, aardbewings in verskillende 
plekke, dan sal die teken in die hemele verskyn, van die Seun van die mens.” “Daardie dag,” in Lukas: 
“sal die Seun van die mens Homself weer openbaar; Self geopenbaar word.” En die wêreld sal lyk soos 
Sodom en Gomorra. O, goeiste!

Broers, moenie onkundig wees oor geestelike dinge nie, kyk. “Ondersoek die Skrifte, want in Hulle 
dink julle Ewig, jy het Ewige Lewe; en Dit is Dié wat getuig van die Woord.” Hulle is Dié wat getuig van 
die Waarheid, die dinge wat God in hierdie uur doen.

En nou wat? Hulle wat die Gees van God het, wag vir hierdie dinge. En wanneer hulle daardie dinge 
sien, glo hulle daardie dinge. Jesus het gesê: “Geen mens kan na My toe kom tensy My Vader hom trek 
nie. En almal wat die Vader My gegee het,” Hy is die Woord: “hulle sal na My toe kom. Hulle sal na My 
toe kom.”
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Ek was nogal rof vanmôre, sien. Hulle wag op die Here, wagtend; en wanneer hulle dit doen, en hulle 
sien daardie belofte van vandag, wat bevestig word, hernu dit hulle geloof in Sy Woord. Want, Hy het 
belowe om dit te doen, en hier doen Hy dit. Dan is daar geen twyfel nie. God spreek. Sy Woord, 
eerste,spreek. En dan sal die Gees wat Dit bring die ding doen wat die Woord gesê het Dit sou doen.

O, ons het baie nabootsings. Ons sal nog steeds 'n klomp van hulle he, mans met opregte harte wat 
probeer dinge doen op hierdie manier en daardie manier, maar kyk wat het gebeur. Mense sit hulle hande 
op, en sterf dan. Sien, let op.

Geen mens se skema van denominasie sal ooit werk nie, lidmate maak vir hulle eie selfgemaakte 
denominasionele arke. God het nooit 'n denominasie gehad nie. Hy sal nooit 'n denominasie hê nie. En dis 
'n mensgemaakte ding.

82

En ek wonder, vandag, of al ons intrek en groot kruistogte en herlewings, ons het nie die Metodiste 
ark gevul nie, die Baptiste ark, die Presbiteriaanse ark! Maar wat van die Ark van Christus, die Woord?
83

En as die Bruid die Woord moet wees, dan moet Sy van Christus wees, deel van die Bruidegom. Sy 
moet die Woord wees; die Woord nie vir Sy dag nie; die Woord van hierdie dag, wat Hy belowe het sou 
hierdie dag wees, wat Hy Sy Woord uitgestuur het om Sy Bruid te vorm en Haar te maak. Hoop ons sien 
dit!  Moenie  nou  'n  idee  van  jou  eie  kry  nie,  en  moenie  iemand  anders  se  idee  vat  nie.  Neem  die
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bevestigde Woord hier, die Bybel. Dit sê.

God het belowe in Sy Woord hoe Hy Sy Bruid sou kies in hierdie laaste dag. Het julle dit geweet? Hy 
het dit belowe, hoe Hy dit sou doen, en dit deur Sy oorspronklike plan om Christus te kies, om die tyd te 
kies, die seisoene te kies, hoe hy.... Hy kan dit nie mis nie, van Sy Bruid, want Sy is deel van daardie 
Woord.

Hy kan dit nie kies deur 'n denominasie nie, as Hy nie Christus deur 'n denominasie gekies het nie. 
Het Christus gekom na 'n denominasie? Het Hy gekom deur 'n denominasie? Nee. Hulle het Hom verwerp. 
Wel, dis wat die denominasies toe gedoen het. Dan wanneer Hy 'n Bruid kies, kan Hy enige ander manier 
kom?

Hoe het Hy Christus hiernatoe gebring? Deur die Woord van die profete. Is dit reg? Hoe sal Hy Sy 
Bruid bring? Deur die Woord van die profete.

Hoe het Hy Hom geïdentifiseer toe Hy gekom het? Deur 'n man met die gees van Elía op hom, kom uit 
die wildernis. Hoe sal Hy Sy Bruid identifiseer? Hy het dieselfde ding belowe in Maleági 4, voordat Hy die 
aarde vernietig het, soos dit was in die dae van Sodom.

Onthou, Sodom het gebrand. Is dit reg? Wel, hierdie wêreld moet brand. Jesus het so gesê. En dit 
sal 'n tyd wees, dat, soos Lukas die 17de hoofstuk en die 30ste vers gesê het: “In die dae sal dit wees 
soos Sodom en Gommora, dan sal die Seun van die mens geopenbaar word.”
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En wat sal dan gebeur? Volgens Maleági, sal Hy weer die aarde verbrand, en die regverdiges (in die 
Millennium) sal uitloop op die as van die bose. Is dit reg? Sien?

So ons is reg by die endtyd. Ons sit nou hier by die deur, wag vir Hom om te kom.

Let op, God het belowe in Sy Woord dat Hy Sy Bruid sou kies volgens Sy oorspronklike manier. Hy 
het Syne gekies. Die Bruidegom! Hy het dit voorspel deur die profete, en het 'n profeet gestuur om dit te 
identifiseer.
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Die profeet het gesê, gestaan op die oewer van die Jordaan: “Aanskou!”

Hulle het gesê: “U is die Messias, is U nie?”

Hy het gesê: “Nee, ek is nie die Messias nie.”

“Jy moet die Messias wees.”

“Maar ek's nie Hy nie. Maar Hy staan tussen julle. En Sy skoene is ek nie werd om los te maak nie. 
Wanneer Hy kom, Homself bekendmaak....

En vandag staan Hy onder ons, in die persoon van die Heilige Gees, manifesteer Homself meer en 
meer, kom in Sy Kerk, maak Homself bekend; want, Hy en die Bruid en die Bruidegom sal dieselfde wees, 
wat Homself bekend maak. En eendag sal jy sien dat die Een wat jy in jou hart gevoel het, en Sy 
identifikasie gesien het, sal verpersoonlik word voor jou, dan is jy en Hy Een.

Julle het verenig deur die Woord. En die Woord, wat was in die begin, sal teruggaan na die begin, 
wat God is. “En daardie dag sal jy weet dat Ek in die Vader is, die Vader in My; Ek in jou, en jy in My.” 
Halleluja! Ons is hier. Halleluja! Ek's so bly om Hom Homself te sien verpersoonlik reg onder ons, en sien 
wat Hy belowe het vir die Woord; nie wat iemand se emosie is, sing, en spring, en dans nie. Maar deur 
Sy Woord, amen, maak Hy Homself bekend.

Kyk, toe hulle gebring het, die tempel gebou het en die ark daar ingebring het, het God daar 
ingegaan met 'n Vuurkolom. Amen. Dit was Dawid wat gespring en geskree het, dit was al die sangers en 
die priesters wat aangegaan het, toe hulle buite die wil van God was. Maar toe God die ark geïdentifiseer 
het in Sy plek en posisie, voor hulle die ark daarin kon kry, hier kom die Pilaar van Vuur wat vooruitgaan; 
regoor die engelagtige wese se vlerke, en reg agterin die Allerheiligste, sy rusplek; die Vuurkolom! En die 
heerlikheid van God was daarbinne, totdat die me- ... hulle kon nie eens sien hoe om te preek nie. Amen.
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Dit sal die oë sluit van elke teoloog, wanneer Hy kom vir Sy Bruid. Sy sal opgeneem word in die 
middel van die nag, soos dit was, vir hulle. Hulle sal Haar nie eers sien gaan nie. O, prys God!

Let op, God het belowe dat Hy Sy Bruid sou uitbring, wat Hy sal doen. Daar sal 'n Saad wees. Daar 
sal 'n Lig wees in die aandtyd wees, hoe Hy al hierdie dinge sal doen, net presies, en op die manier 
waarop Hy dit oorspronklik beplan het in die Ou Testament en die Nuwe Testament.
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En dit is nie deur denominasie nie. Dit is nie deur ons stelsel wat ons vandag gebruik nie. Ons 
veroorsaak net dood. Laat mense hulle hande Daarop sit, en sterf daarvan. Sien?
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Die Woord, die Aandboodskap, moet aandresultate lewer. Die Aandboodskap moet Aandsaad saai, nie 
oggendsaad nie. Aandsaad! Is dit reg? Die middagtoneel, sy saad destyds, was denominasie; dit het 
gesterf, vergaan. Maar Aandtydboodskap sal Aandtydlig wys, sal aandtydresultate toon; die 
Aandtydboodskap!

88

Jesus se tyd, middagboodskap, het middagresultate getoon. Die beginboodskap het die 
beginresultaat getoon, het skepping gemaak. Hy het Sy Seun in Sy Eie beeld gemaak, in die middag. In 
die aandtyd maak Hy 'n Bruid Daarvoor. Sien? Waardeur? Sy Woord.

Hoe het Hy die aarde gevorm? Hoe het Hy dit in ontstaan gespreek? Deur Sy Woord!

Wie was Sy Seun? Die Woord! “In die begin was die Woord, en die Woord was met God. En die Woord 
het vlees geword en tussenin gewandel.”

Hoe sal Hy Sy Bruid neem? Deur die Woord; nie deur 'n nuwe wa nie, nie deur een of ander teoloog 
se idee nie. Maar volgens Sy Woord sal Hy Haar identifiseer. Nou moenie een ding Daarby voeg of een 
ding Daarvan wegneem nie. Los Dit soos Dit is. Sien?

Die aandtyd, Hy het belowe Hy sou openbaar, deur, hierdie Sewe Seëls oop te maak en wys wat 
daardie kerke destyds gemis het. Openbaring 10, en Maleági 4, Lukas 17:30, het Hy gesê Hy sou dit 
doen. Nou laat ons dit nie deurmekaar maak nie. Laat ons dit net hou soos dit.
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Laat my, ter afsluiting.... Dis omtrent, baie amper vyftien minute voor twaalf. Laat my afsluit, deur 
dit te sê.

Vriende, luister, in die Naam van die Here Jesus! Hierdie dinge is te duidelik vir julle om Dit nie te glo 
nie. Dis te duidelik vir julle om Dit nie te sien nie. Sekerlik kan julle Dit sien! Sekerlik kon die wêreld Dit 
gesien het! Maar net julle....

Moenie beïnvloed raak deur hierdie nuwe fantasieë en dinge wat hulle vandag het nie; ek gee nie om 
hoe 'n goeie man hulle is nie, hoe opreg hulle is nie. “As hulle nie spreek volgens die wet en die profete 
nie,” die Bybel het gesê: “daar is geen Lewe in hulle nie.” Sien?

Dawid het gedink hy was reg. Hy was opreg. Daardie priesters het gedink hulle was reg. Hulle was 
opreg. Maar hulle het net nagelaat om die Here daaroor te raadpleeg. En hoe kon hulle dit gedoen het? 
Miskien het hulle gesê: “Ons het oor dit gebid.” Maar dit was nie God se manier om dit te doen nie. Hy 
het belowe dat Hy niks sou doen voordat Hy dit nie eerste geopenbaar het aan Sy dienaars die profete 
nie. En daar het Natániël reg by hulle gestaan, en hulle het hom nooit geraadpleeg nie.
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Nou lees die volgende paar hoofstukke van Kronieke daar, en julle sal uitvind. Toe Dawid in die huis 
gesit het, en gesê het: “Is dit reg,” en Natániël het by hom gesit: “dat ek het, woon in die seder, en die 
ark van God is onder die tente daarbuite?” En Natániël het uitgevind, van die Here, wat om vir hom te 
vertel om te doen.
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En hy het klaar verkeerd gedoen, so God het gesê: “Sê vir My dienskneg Dawid Ek het hom lief. Ek 
het vir hom 'n naam gemaak soos belangrike manne op die aarde, maar ek kan hom nie dit laat doen nie,” 
sien, “hy het My klaar gefaal. Sien, ek kan hom dit nie laat doen nie. Ek sal 'n man bring, sy seun, sal die 
ewigdurende huis van die Here oprig.” En dit was Dawid, natuurlik. Wat, Salomo het dit getipeer, maar 
toe het hy gefaal. Elke man moet faal. Elke menslike wese moet faal.

God is die enigste Een wat nie kan faal nie. Hy kan nie faal nie. Dis een ding wat God nie kan doen 
nie, is faal. En God is die Woord. En die Woord, maak nie saak hoe dit lyk asof dit op hierdie ander manier 
gaan kom nie, dit sal kom net presies soos die Woord gesê het.

Nou onthou, jy moet die seisoen volg, die tyd. Sien? En watter seisoen jy in is, watter tyd, en 
bevestig dit, om te sien dat dit presies die Waarheid is.
92

Nou neem al hierdie moets, die hele Woord, al die tipes, en die dinge, en kyk waar jy sit. Dink aan die 
uur waarin ons lewe.

Kyk daar, dat amper een tiende van die aarde gereed is om in te val. Wetenskap sê dit. Hulle kyk op 
die horlosie. Paar jaar gelede, het hulle gesê: “Dis nou slegs drie minute voor middernag.” Mag 'n minuut 
wees, mag nou 'n halfminuut wees.

Hulle het gesê: “Dit sal nie gebeur in ons geslag nie.”

“Dit kan binne vyf minute gebeur.” En let op die volgende ding wat hy gesê het: “Vyf jaar.” Ek het dit 
nou nooit gesê nie. Hy het dit gesê, die wetenskaplike. Hulle swerm weg van Kalifornië soos vlieë. Sien? 
Wel, die dag toe Lot uit Sodom uitgegaan het, dieselfde dag het dit vuur gereën op die aarde.

Een van hierdie dae gaan  God  ons  Boodskap  neem,  en  ons  gaan  weggaan  hiervandaan.  Iets  gaan
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gebeur, sekerlik, dan, wanneer die Kerk weg is, Sy Liggaam, Sy Bruid.

Nou ek wil vir julle 'n Skrif lees, en ek wil hê julle moet Dit saam met my lees. Ek wil hê julle moet 
blaai na Deuteronómium 4, ter afsluiting. Ek dink genoeg is waarskynlik gesê, dat julle sal verstaan. 
Deuteronómium 4. Ek gaan twee plekke lees hierin.
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En aan die kerk, en aan die bande, mense wat luister op bande, en mense op die verbinding oor 
ander dele van die nasie, ek wil hê julle moet baie aandagtig hierna luister, en julle moet dit nie mis nie. 
Hierdie is die ding wat ek....

Deuteronómium, die 4de hoofstuk. Ek gaan die 1ste vers kry. Ek wil die 1ste vers lees, dan gaan ek 
die 25ste en die 26ste vers lees. Julle kan dit alles lees wanneer julle by die huis kom; maar net, bespaar 
tyd, sodat ons betyds kan uitkom, want ek moet weer vanaand terugkom, as die Here wil. Luister na 
hierdie profeet wat spreek. Hy was in die Teenwoordigheid van God. Hy het geweet waarvan hy gepraat 
het. Luister.

Luister dan nou, Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te 
doen, sodat julle mag lewe en inkom en die land wat die HERE, die God van julle vaders, aan 
julle sal gee, in besit mag neem. (Dit tipeer ons Millennium.)

Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daarvan niks 
weglaat nie

sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat ek 
julle beveel.

; (“Moenie een ding Daaraan toevoeg, en nie een ding Daarvan wegneem nie. Bly, 
sê net wat Dit sê!”) 

Julle oë het gesien wat die HERE weens Baäl-Peor gedoen het; want al die manne wat 
agter Baäl-Peor aangeloop het, die' het die HERE jou God onder jou uit verdelg. (“Nou julle's 
'n afgesonderde mense, uit daardie denominasies.” Sien? Sien?)

Julle daarenteen wat die HERE julle God aangehang het, is vandag nog almal in die lewe. 
(“Jy het nooit gesterf saam met jou denominasie nie. Jy is nou lewendig, en in die 
Teenwoordigheid van God.”)

Aandagtig, moet dit nie mis nie. 25ste vers, nou, wanneer hulle in die land ingaan, nou kyk wat 
gebeur het.

As jy kinders en kindskinders sal verwek en julle in die land verouderd sal wees en 
verderflik handel deurdat julle n gesnede beeld maak n 
gelykenis van enigiets, en doen wat verkeerd is in die oë van die HERE jou God om Hom te 
terg

 (dis wat gebeur het) , (iets anders), 

, (Luister!)

dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle dat julle sekerlik 
gou uit die land sal vergaan waarheen julle oor die Jordaan trek om dit in 
besit te neem; julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word.

 sien, 
, (of die plek), 

Dit was Moses wat met Israel gepraat het, nadat hy bevestig is deur God, deur 'n Vuurkolom, en 
geweet het hy was bewys om God se dienaar te wees om hulle uit te lei. En voor hulle in die land 
ingegaan het, voor hulle ingegaan het, het Moses gesê: “Nou die woorde wat ek aan julle gespreek het, 
ek roep hemel en aarde om teen julle te getuig. As julle een ding Daarby voeg, of een Woord Daarvan sal 
wegneem, sal julle nie bly in die land wat die Here God julle gee nie.”
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So sê ek, in die Naam van Jesus Christus! Julle moenie een ding byvoeg nie. Moenie neem, julle eie 
idees Daarin sit nie. Jy sê net wat gesê word op daardie bande. Doen julle net presies wat die Here God 
beveel het om te doen. Moenie Daarby byvoeg nie.

Hy het altyd, hou Sy belofte aan ons. Elke belofte wat Hy gemaak het, Hy het dit gehou. Hy het 
julle vertel wat sou gebeur, en het dit gebeur? Ek bring hemele en aarde voor julle vandag, in 'n 
uitdaging. Het God ooit enigiets gesê wat Hy nie vervul het en presies gedoen wat Hy gesê het Hy sou 
vir ons doen nie? Het Hy dit nie gedoen net soos Hy gesê het Hy sou dit doen nie? Dis presies. So sal Hy 
aanhou om dit te doen. Moet net nie Daarby voeg nie. Moenie Daarvan wegneem nie. Glo Dit net en 
wandel nederig voor die Here julle God, want ons nader die ingaan in die Land.
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Dan, julle sal nie terugkeer, jy sal nie terugkeer na hierdie tipe van 'n lewe weer nie. Jy sal terugkeer 
as 'n onsterflike wese. Jy sal omdraai, wanneer sonde mee weggedoen is, wanneer Satan gebind is, en 
vir 'n duisend jaar sal jy lewe op hierdie aarde wat die Here jou God jou gegee het. “Want die 
sagmoediges sal die aarde beërwe.” “Geseënd is hy wat al Sy gebooie onderhou, dat hy die reg mag hê 
om in die Stad in te gaan.” “Want buitekant is towenaars, leuenaars, hoereerders, en honde. Hulle sal nie 
daar ingaan nie.” Maar hulle is net vir die Verlostes en aan diegene wat wandel in Sy gebooie.

Moenie 'n nuwe ding vat nie. Hulle beweeg oral oor en daar sal meer as dit kom. Maar moenie hierdie96
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nuwe dinge aanneem nie.

Die Here julle God het aan julle verklaar wat die Waarheid is. Die Here julle God het bevestig wat 
Waarheid is, deur Sy Woord en deur Sy Gees. “Nie deur krag, nie deur geweld nie, maar deur My Gees.” 
En, die Gees: “God soek diegene wat Hom in die Gees en Waarheid aanbid.” “U Woord is Waarheid.” En Hy 
het deeglik bevestig dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag, en vir altyd. Hy het die Aandsade vir 
julle gewys. Hy het Dit aan julle geopenbaar, in die Woord. Hy het Dit aan julle bewys, deur Sy Gees.

Moet nooit 'n organisasie begin of probeer nie. Moenie probeer bou op enigiets anders nie.97

Maar bly nederig voor die Here julle God, want dit lyk of die poorte binnekort sal oopgaan in die 
beloofde Land in. Laat ons dan ingaan met die ware sang en jubeling, wanneer die Bruid en Bruidegom 
Hulle plek sal inneem by die Troon.

Lewe nederig. Lewe liefdevol. Hê mekaar lief. Moet nooit laat enigiets onder mekaar gebeur nie. As jy 
iets sien opkom in jou hart teen iemand, kry dit uit net daar. Moenie laat....

En Satan sal sy bes doen om onder julle in te kom. Sien? Jy moet dit nie laat gebeur nie. Een of 
ander gladde tong kêrel kan kom en julle probeer wegneem Daarvan. Dink julle hulle kon Moses uit die 
Teenwoordigheid van God praat, waar hy daar gestaan en Dit gesien het? Nee, meneer. Nee. Ons neem 
nie weg Daarvan of voeg Daarby nie. Hou Dit net soos die Here gesê het. Ons wil geen denominasie hê 
nie. Ons wil geen organisasies hê nie. Ons wil geen haat hê nie. Ons wil geen struweling hê nie. Ons wil 
God hê, en Hy is die Woord.

Nou laat ons ons hoofde buig.

O God, ek kyk rond met geestelike oog, ek probeer sien wat gebeur. Ek sien U Woord, hoe Dit 
bevestig is, hoe Dit bewys is; al die pad van drie-en-dertig jaar gelede, hieronder op die rivier, wat U 
gesê het. En hier is dit, drie-en-dertig jaar later, en U doen net wat U gesê het. En U het gedoen net 
wat U gesê het. Here, dis nie vir ons om Dit enigsins kleiner te probeer maak of Dit enigsins groter te 
probeer maak nie; hou Dit net soos U Dit gemaak het, net nederig wandel en U volg.
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Hierdie is hulle, Here, wat U gegee het aan die bediening, behalwe al dié wat slaap oor die nasie, 
rondom die wêreld. Die begraafplase hier hou baie van daardie wagtende, geseënde heiliges. Maar dis 
soos dit gesê het: “Ons wat lewe en agterbly sal nie dié verhinder wat slaap nie. Die basuin sal blaas, 
die dooies sal eerste opstaan; dan sal ons weggeraap word saam met hulle.” Wanneer die heerlikheid van 
God op die aarde is, sal dit die Kerk wegsteek van die wêreld. Dit sal nie eens Dit sien wanneer Dit gaan 
nie.

Vader God, hou diegene in U hande. Hulle is U sin. Ek bid, God, dat ons altyd nederig voor U sal 
wandel. Ons weet nie hoe lank nie. Ons begeer nie om te weet hoe lank nie; dis nie ons besigheid nie. 
Dis U besigheid. Dis nie ons begeerte om te weet wanneer U sal kom nie. Dis ons wil, Here, om nederig te 
bly totdat U kom, en loop met U. Dis ons begeerte om net Uself bekend te maak aan ons, nou en dan, 
Vader, onder ons, dat ons kan sien dat ons nog steeds saam met U wandel.
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Vergewe ons van ons vroeëre sonde. Lei ons en beskerm ons van elke strik van die duiwel, vir die 
toekoms. Lei ons en begelei ons, O God, ons Vader. Vergewe ons sondes en help ons om U kinders te 
wees. Ons is 'n arm klas mense. Ons is 'n uitgeworpene, deur die gemeenskappe van hierdie wêreld, deur 
die denominasies van die kerke.

Ons sien die einde. En ons dank U vir geestelike sig in U Woord, om die endtyd te sien, want al 
hierdie dinge moet kom vir daardie groot steniging uit die Hemel. Help ons, Here, om nie hier te wees op 
daardie dag nie, maar om weg te wees in U Teenwoordigheid, weg te vlieg na U boesem.

Genees die siekes en beproefdes, Here. Ons bid dat U ons vanaand so 'n groot diens sal gee, mag 
daar nie 'n swak persoon in ons midde wees nie, vanweë U Teenwoordigheid, Here. Mag ons harte 
voortdurend op U gerig wees. En ons weet, Here, dat geld, eiendom, dinge van die wêreld, geen 
betekenis het nie, net so tydelik is. Alles van dit moet gaan. Ons werke, ons plekke, ons vriende, alles 
moet gaan. Maak nie saak hoe ryk, hoe arm, hoe gewild of ongewild ons is nie, dit moet alles gaan. Maar 
daar is net een ding wat ons wese hier gesentreer is op, en dis Jesus Christus. So, God, laat ons alles 
tersyde stel as sekondêr, en aan Hom vashou. En Hy is die Woord. Skenk dit, Here.
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Die bevestigde Woord van die uur! Die bevestigde Woord van die dae van Moses, was Jesus. Die 
bevestigde Woord van die dag van Jesaja, Elía, Johannes, almal, was Jesus. En die bevestigde Woord 
vandag is Jesus, dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Help ons, Here, om dit te glo, dit te sien, en 
daarin te loop. Ons vra in Jesus se Naam.

Met ons hoofde gebuig, ek wonder of daar sommige hierbinne is wat nooit waarlik daardie een groot 
algenoegsame besluit gemaak het.... Jy glo Dit, maar net om Dit te glo is nie genoeg nie.
101
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Ek glo dat my vrou 'n goeie meisie was. Ek het haar pa geken, haar ma. Ek het haar vir jare en jare 
geken. Sy het 'n opregte lewe gelei. Ek het geglo sy was 'n goeie vrou, maar dit het haar nie myne 
gemaak nie. Sy het nooit myne geword totdat, sy, ek haar aanvaar het, sy my aanvaar het nie.

Nou, Jesus wil jou aanvaar. Sal jy Hom nie aanvaar en deel van Sy Woord word nie? As jy dit nog nie 
gedoen het nie, met julle hoofde gebuig en julle harte gebuig, vertrou ek....

Daar is geen plek vir 'n altaaroproep hier nie. Ek's nie te veel vir dit nie, in elk geval. Ek glo God 
besoek jou net waar jy is. Sal jy jou hande opsteek, sê: “Broer Branham, onthou my in gebed. Ek wil dit 
doen.” God seën jou. “Ek....” God seën jou. Goeiste, hande oral! “Ek wil so wees.” God seën jou, broer. 
Seën jou, broer; amal van julle, rondom. “Ek wil dit wees.” God seën.... “Ek wil waarlik dit wees. Ek sien 
dit.”
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Wel, nou, kyk, vriend, daar mag 'n klein ietsie wees.... As jy nie dit is nie, dan is daar iets waarom jy 
gesentreer is behalwe dit. Jy's so naby daaraan, jy kyk daarna. Jy sien dit. Jy het dit vir jare gesien, 
opbeweeg. Jy sien dit nou ryp word. As dit alles vir ons beteken, en niks anders is blywend behalwe Dit 
nie, waarom nie net jou kop draai van daardie ding waarna jy kyk en jouself sentreer op Hom nie? Want, 
die middelpunt van alles lewendig, alles hierna, is Hy. Sal jy dit nie doen nie, terwyl ons saam bid nie?

Dierbare God, soos hande van mans, vroue, seuns, meisies, selfs predikers, het hulle hande op. Hulle 
wou sê dat hulle gesentreer wil raak reg om die Here Jesus, en tog lyk dit asof hulle dit nie kan doen nie. 
Daar is iets wat hulle trek hierdie kant toe, daardie kant toe. Dit mag 'n denominasie wees, dit mag 'n 
persoon wees, dit mag 'n sonde wees, dit mag iets wees wat hulle versteek in hulle hart. Ek weet nie, 
Here. U weet. Wat dit ook al is, mag net nou, Here, terwyl U andere roep ... U het hulle klaar geroep. 
Hulle is U sin.
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En terwyl U hulle roep, mag hulle losraak van dit, daardie omringende sonde, soos die Bybel gesê 
het. “Draai weg van daardie sonde wat ons so maklik omring, dat ons met geduld die wedloop kan loop 
wat voor ons lê, gerig op....” Wat, op ons werk, op 'n denominasie, op ons affiliasie, op die rade? “Op 
Christus die Outeur en Voleinder van die geloof wat ons in Hom het.” Doen dit, Vader, vir ons vandag, 
want ons vra dit in Sy Naam en tot Sy heerlikheid.

Nou is hulle U sin, Here. Doen met hulle soos U goeddink. Doen met ons soos U goedvind. Ons is U 
sin. In Jesus se Naam. Amen.

Ek het Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se kruis.

Het julle vergeet van middagete? Het julle vergeet of die kinders reg is, buite in die motor, of nie? 
Het jy alles van die verlede vergeet, en besef wat dit is wat jy nou voel? Dit materialiseer voor jou, dag 
na dag. Sien? Laat dit die middelpunt wees van wat ookal. Laat die res van die dinge weggaan; hulle 
gaan in elk geval, vergaan.
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O, bly Hom net navolg! Sien? Soos Elisa vir Elía gevolg het, laat ons Hom volg. Want ons moet ook 
eendag opgeneem word. Ons het die Vuurwa gesien wat Hom uit die graf opgelig het. Ons voel Dit nou 
onder ons. Eendag gaan Hy die perde losmaak van die widernis. Ons gaan op. Het julle Hom nie lief nie?

En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se kruis.

O, kan jy nie net amper jou oë sluit en Hom oorkant sien hang nie?
Ek het Hom lief, (wie anders kon ek liefhê?) ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se kruis.

Elke keer wanneer ek terugkom huis toe, is iemand weg. Ek sal 'n paar maande weg wees, terugkom, 
iemand is weg. Ek raak bedroef elke keer as ek kom.
105

Nou die dag, 'n seun saam met wie ek skoolgegaan het, het afgekom met die straat, hy het gesê: 
“Hallo, Billy.”

Ek het na hom gekyk, hy was altyd 'n aantreklike klein kêrel, regte swart glansende hare wat 
teruggekam was; nou is dit so wit soos sneeu. Hy was altyd so regop; maag ver uit soos die. Ek het 
gesê: “Hallo, Jim.” Ek het na hom gekyk.

Ek het in my hart gevoel, ek het gedink: “Here, daardie seun en ek, daardie man en ek, ons is 
dieselfde ouderdom.”
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Toe, ek het geweet my dae is getel. Ek weet dit kan nie veel langer wees nie. Ek kyk rond, en dink: 
“Wat kan ek doen, Here? Help my. Ek wil nie voor U uitgaan nie. Ek wil reg agter U bly. U lei die weg.” Ek 
kyk, en dink: “Ses-en-vyftig jaar oud, o, goeiste, kan nie meer veel langer wees nie!”

En ek kyk af, sien my goeie vriend Bill Dauch daar sit, twee-en-sewentig of drie-en-sewentig jaar 
oud. Ek kyk rond, ek sien hierdie kinders, hulle dink: “Wel, ek sal wag tot ek so oud word soos Broer 
Branham, ek sal dit dink.” Liefie, jy mag dit nooit sien nie. Ek twyfel baie sterk dat jy dit sal sien. Sien? 
Maar, dink net, as Broer Bill Dauch deur hierdie dag lewe, dan sal hy honderde vyftien-, sestien-jaar-oue 
mense oorleef. Hulle sterf elke uur.
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So watse verskil maak dit watter ouderdom jy is! Wat doen jy omtrent die uur waarin jy lewe? Wat 
doen jy vir Jesus nou hierdie tyd? Sien? O, ek wil Hom sien. Ek wil die uur sien wat ek kyk en al hierdie 
ou liggame sien verander, hulle sien “verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink.” As dit nie so is nie, dan 
is ons baie dwase mense; eet, drink, en wees vrolik, want môre sterf jy; sien, jy's net soos 'n dier, jy 
sterf en gaan na die stof en dis al. Maar daar's 'n sterflike ... onsterflike siel wat in jou lewe, broer. Ons 
het klaar gehoor uit die Hemel. Ons het dit klaar bewys gesien. Ons weet dat Hy is, en 'n beloner van 
hulle wat Hom ywerig soek.

Nou, lidmate van die Liggaam van Christus, terwyl ons dit weer sing, ek wil net hê julle moet in julle 
sitplekke sit en mekaar se hande skud terwyl ons dit weer sing.

Ek ... (groet net jou broer, suster) ek het Hom lief
Omdat ... (Richard!) ... my
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se kruis.

Het julle Hom lief? Sê: “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.”] Het julle Sy Woord lief? Sê: “Amen.” 
[“Amen!”] Het julle Sy saak lief? Sê: “Amen.” [“Amen!”] Het julle Sy Liggaam lief? Sê: “Amen!” [“Amen.”] 
Dan, julle moet mekaar lief he. Amen! Dis reg. “Hieraan sal alle mense weet dat julle My dissipels is, 
wanneer julle liefde het vir mekaar.”
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Nou, ek het my hande gelê op hierdie sakdoeke, as julle hulle moet kry voor vanaand.

Ek gaan Broer Richard Blair kry ... God het sy gebed verhoor, hy en die broer hier, wat nou die dag 
hier gebid het, vir die klein seuntjie se genesing en wat by ons sit vandag, wat lewe, as gevolg van hulle 
geloof in God. Nou ek gaan hom ons laat verdaag met 'n woord van gebed, binne net 'n paar oomblikke, 
sodat ons weer kan terugkom vanaand.
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Net omtrent vyf minute na twaalf, volgens daardie horlosie. En ek wil hê julle moet terugkom 
vanaand, as julle kan, as julle hierrond is. As julle moet huis toe gaan, mag God julle voorspoedig maak 
op julle pad, en julle help, en julle beskerm. As julle kan bly, en wil bly, is julle welkom om te bly. God 
wees nou met julle.

Tot ons weer ontmoet! Tot ons weer ontmoet!
Tot ... (laat ons ons hande opsteek na Hom) ... ontmoet by Jesus' voete;
Tot ons weer ontmoet! Tot ons weer ontmoet!
God wees met jou tot ons weer ontmoet.

[Broer Branham begin neurie God Sy Met Jou] Dis die manier om die huis van God te verlaat, in 
gebed, nederig, in die vertroue dat ons vanaand weer sal ontmoet. As ons nie: “God sy met jou tot ons 
weer ontmoet!”

Laat ons nou ons hoofde buig. Broer Blair.


