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1 Dit sou soort van moelik wees vir enige iemand om homself in 'n tyd soos hierdie
uit te druk om te sê hoe baie ek hierdie voorreg waardeer om hier te wees vanmôre en-
en tussen julle om die Woord van God te preek wat ek seker is dat julle bekend is
daarmee.

En ek wil vir Broer Leo en Broer Gene bedank, en al julle mense, vir hierdie groot
geleentheid. En soos ek die—die eerste gesang, tot die laaste, daar is iets omtrent die
gesang, dis 'n aanbidding wat julle net nie meer kry nie. En is altyd 'n groot voorreg vir
my wanneer ek hiernatoe kom, omtrent eenmaal 'n jaar, of tweekeer, om net jouself te
vul met daardie goedheid van die liedere.

2 En ek het vanoggend gedink, toe Broer Leo die lied aangekondig het van Hulle Kom
Van Die Ooste En Weste,  en omtrent  my vrou wat  dit  gesing het  toe ek vertrek ...
verlaat  haar  en—en Billy  en Rebekka,  om hierdie  groot  herlewing te  begin,  van 'n
spiespunt daarvan, liewer, soos dit al die nasies getref het. En toe gedink, soos ek gekyk
het oor hierdie mooi, skoon klomp dametjies. Ek onthou toe Meda een van hulle was, sy
was 'n klein swartkop meisie. En nou is sy soos ekself, ons raak oud en grys, en ons tye
is min. En tog met hierdie groot Hoop, dat ons weer saam met Hom sal vergader, waar
daar nie meer tyd, ouderdom, niks om ons te hinder of te pla nie.

3 Ek glo nie ek weet van enige plek wat ek al ooit in my lewe gesien het nie, veral
met so baie mense, waar daar so baie aangename Christene was met hierdie liefde.
Moet nooit dat dit onder julle doodgaan nie. Onthou net.

Ek het altyd 'n klein … die spreekwoord tussen die mense. My vrou se naam was
Hope; my eerste vrou, Billy se moeder. Hulle het altyd … Daar was toe drie van ons, dit
was Hope, en myself, en Billy. Hulle het ons genoem, “Hoop, geloof, en liefde.” En het
blykbaar 'n ferm geloof, soos, in daardie dae, om te glo dat hierdie Woord waar was, en,
wat God beloof het, Hy sou doen.

En, maar, julle sien, “Die grootste hiervan is naasteliefde, is liefde.” Soos Broer Leo
uitgedruk het vanmore. “Liefde! Waar daar tale is, dit sal ophou. Waar daar profesieë is,
dit sal faal. Maar waar naasteliefde, wat liefde is, dit sal altyd voortduur. Sien?

Dierbare sterwende Lam, U kosbare Woord
Sal nooit Sy Krag verloor nie,
Totdat al die bloedgewaste Kerk van God
Om gered te wees en nie meer te sondig nie.
Vandat ek deur geloof die stroom gesien het
U vloeiende wonde voorsien,
Verlossende liefde was my tema,
En sal wees tot ek sterf.

4 Ek dink daar is niks groter as liefde nie. En liefde, as ons dit nie kan uitdruk nie ...
Nou, ons kan sê dat ons liefde het, ons sê dit net. Maar wanneer ons regtig kan uitdruk
wat ons gesê het ons het, dan wys ons dit in onsself.

Nou ons is nie volmaakte mense nie. Ons maak ons foute. Ons doen dinge wat
verkeerd is. Maar, julle sien, liefde dek alles daarvan. Ons is gewillig, wanneer ons ons
foute sien, om terug te kom en mekaar om verskoning te vra. Ja, dis—dis krygsmanne.
Dis, dit is werklik manne en vroue wat moedig is. Enige mens kan na die slagveld toe
gaan, wat genoeg senuwee het om daar buite te loop; maar as hy platgeslaan word,
staan op en probeer dit weer, sien. Daar was 'n lied wat 'n jong man en jong vrou altyd
in die kerk gesing het, “As ek val of as ek faal,” sien, “as ek val of as ek … ” Ek het
vergeet hoe dit gaan. “Laat my opstaan en weer probeer.”

Vergewe my, Here, en beproef my nog een keer. (Sien? Sien?)
As ek val of as ek sondig, laat my opstaan en weer probeer.
Vergewe my net, Here, en beproef my nog een keer.

5 En met soveel as 'n honderd en twintig mense hier bymekaar, is jy bestem om
partymaal dinge te—te vind, die vyand sal onder julle invaar, en deur julle gedagtes,
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en—en hierdie, daardie begin. Stop net as hy dit doen. Dink terug, dink aan vanoggend,
dink aan die tye wanneer julle saam sit in Hemelse plekke in Christus Jesus.

Party van julle is loodgieters en party is skrynwerkers en sommige hierdie, daardie,
en die ander. Jy is saam in die wêreld elke dag, wanneer jy daar buite is. Maar wanneer
julle daardie dinge sien, en groot versoekings opstaan, onthou net hierdie klein, gewyde
plekke waar julle saam sit, met die enigste ding wat voortduur. Jou werk sal faal, een
van hierdie dae. Jou gesondheid sal faal. Selfs jou lewe, hier op aarde, sal faal. Maar
dan Daardie sal nie faal nie. En as Hy die middel van alle dinge is, laat ons dan ons
gedagtes op die Middelpunt hou, wat ons hiernatoe getrek het.

6 Goeiste, hierdie aangename, skoon klomp mense! Ek bedoel nie soveel jou klere
nie. Julle klere is skoon, natuurlik, en dinge, julle gesigte. Ek dink hierdie dametjies hier,
nie 'n greintjie lipstiffie aan een van hulle nie; almal van hulle met lang hare, jonk en
oud, middeljarig en al. Ja. Sien? Wel, julle besef net nie wat 'n skat julle hier het nie,
sien, in hierdie klein kapel diens.

Ek wil vir Broer en Suster Shantz bedank, en ook, en vir die voorreg om in hulle
huis te kan wees. En hierdie is nou hulle tuiste, dat hulle hul eiendom verkoop het, ek
dink,  in  Kanada,  en het  afgekom om met ons te vertoef.  Ons het  nie  meer aardse
besittings nie. Ons soek 'n Stad wat kom, Wie se Bouer en Maker God is.

7 En ek dank Broer Leo en Gene, vir die getrouheid wat hulle was, tot die visioen wat
vir  hulle gegee was met ons eerste ontmoeting. Geen twyfel  behalwe dat hy jou al
baiekeer gesê het nie. Dis vreemd, ek het dit net nie gesien soos hierdie nie. Ek het
geweet daar was iets voorentoe. Toe die jong kêrel na my toe gekom het as 'n … met 'n
droom wat hy gehad het van 'n piramiede, wat opstaan in hierdie piramiede. En hy het
opgeklim tot waar ek was, en ek het uitgestaan in 'n piering, 'n bord, of iets soos 'n lig.

Hy het gesê, “Broer Branham, hoe het jy daar bo gekom?”

En ek het gesê, “Broer Leo, God moet 'n persoon in hierdie posisie hierbo plaas. Ek
het gesê, ”Nou dat jy gesien het, keer terug na die mense en vertel hulle dat jy glo dis
van God.“

8 En min wetende toe ek 'n plek gehad het. Ek—ek het die kêrels lief, en ek wil hulle
in 'n posisie sit waar ek met hulle kan wees. En hulle het begin bande maak. Maar, julle
sien, so ver dit myself betref, hulle sou nog steeds bande maak, so ver ek weet. Maar
wat 'n groter ding het God vir hulle gedoen, as om die bande te maak, sien. Enige
iemand kan 'n band maak, wat die intelligensie het om 'n bandopnemer aan te skakel, of
te kan verkoop. Maar dit neem die leiding van die Heilige Gees om 'n klein groepie
bymekaar  te  lei  soos  hierdie,  vanmôre,  en  hulle  bymekaar  te  hou  in  harmonie  en
eenheid, en steeds die Boodslap aan te hang.

God,  mag  U—mag  U  aan,  hierdie  mense,  lang  lewe  hier  op  aarde,  geluk  en
vreugde, en dan in die “vreugde van die Here binne gaan” tot aan die einde van die pad.

9 Ons is nou gereed vir 'n stryd, die Basuin sal weerklink. Die gesange is gesing, nou
kom die Woord. Ek dink, soos ek hier staan, dat julle weet ... Ja, julle weet waarskynlik.

Maar om hierdie opmerkings te hoor van hierdie jong soldate! En ekself wat oud
word, en rondluister, en julle geloof en vertroue, en wat julle ingeplaas het om die
Boodskap te glo wat—wat aan my gegee is van God. Nou, as dit nie vir julle almal was
nie, sou die Boodskap tot geen nut wees nie. Sien, dit—dit moet iemand wees om Dit te
glo. En so lank as Dit van God kom, gaan daar iemand wees wat Dit glo, julle sien. God
het 'n weg gemaak. Hy, Hy het Sy groot ekonomie soos daardie gestel dat, dat, wanneer
Hy Iets uitstuur, daar is iets daar om daardie Iets te ontmoet. Die Diepte reageer op die
uitroep van die diepte. Dit—dit moet so wees.

10 Ek hou van die woord wat Broer Gene vanmôre in sy gebed gebruik het, “In Sy
deurlugtige howe.” Ek voel so wanneer ek die brug daaronder oorsteek, om in te—te
kom waar  God  eerbiedig  en  respekteer  word.  En  hou  dit  altyd  so.  Maak  nie  saak
wanneer die vyand …

Nou onthou, moenie dit vergeet nie; veral Broer Leo en Gene. Nou, dink jy Satan
gaan dinge toelaat soos dit nou is, sonder 'n hindernis? O, nee. Hy sal sekerlik nie. Hy
gaan in vlieg, een van hierdie dae, net soos 'n warrelwind. Maar wanneer die—wanneer
die vyand soos 'n vloed inkom, rig die Gees van God 'n skans daarteen op. Hou net aan
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om jouself op te rig in gebed voor God. Hou vas aan mekaar. Kleef aan God. Want, as
julle mekaar lief het, wys dit jy het God lief. “Hierdeur sal alle mense weet, dat julle My
dissipels is, wanneer julle liefde het vir mekaar.”

11 En ek het gedink, 'n rukkie gelede “Sulke pragtige sang! Sulke suiwer stemme! Wat
'n gawe groep manne en vroue, mans en vroue; jonk, oud, en middeljarig, sit  hier
saam.” Ek het gedink, “Wel, hulle is veronderstel om dit in Prescott te hê, hulle behoort
daar te wees en behoort 'n klein radio uitsending te hê soos daardie.” Dan, sien julle, dit
sou nie presies gewees het waartoe God hierdie jong manne geroep het nie. Sien? Sien?
Die Bruid word uitgeroep, sien, uitgeroep, nou my werk is hier, om te roep. En dan
dinge soos hierdie, en waar julle julleself saam koloniseer, en jouself handhaaf, waar jy
jou kinders wil grootmaak, elkeen wat elke dag waak, soos die oog van 'n arend wat
waak oor haar kleintjies, sodat julle nie … As julle enigiets verkeerd sien, dan roep jy
daardie persoon eenkant en bid daaroor, en dinge soos daardie. Hou dit suiwer, heilig,
sodat die Heilige Gees 'n plek het om te besoek.

12 God hou daarvan om aanbid te word. En wanneer jy Hom aanbid, dit is nie net
presies die sing van 'n lied soos ons doen nie, maar om dit te sing in die gees van
aanbidding, jy sien, dan voel jy die Heilige Gees kom terug.

En ek sien yslike groot jongmanne hier, dink net aan die dag toe daardie groep van
jongmanne daar sit, jong seuns en hulle vroutjies wat hier sit, en groot, ruwe mans wat
daar sit en net huil soos klein babatjies.

Wel, kyk na vandag, hulle is hier op die straat, lewe in egbreek en vuilheid van die
wêreld, en dinge.

En om te dink dat julle jul kan afsonder om hier bymekaar te kan kom, soos die
Psalm digter sê, “Kyk, hoe goed en lieflik is dit dat broers ook saamwoon! Dis soos die
salwingsolie wat op Aäron se baard was, dit het gevloei tot aan die soom van sy klere.”
Wat, die salwingsolie … Wat, julle weet wat die salwingsolie gedoen het, dit het hom
bewaar om in die Teenwoordigheid van God in te gaan. Sien, hy moes gesalf word met
daardie olie voordat hy in die Teenwoordigheid van God kon ingaan. En as broers kan
saamwees  in  eenheid,  is  dit  gelykstaande  aan  daardie  olie.  Ons  kom  dan  in  die
Teenwoordigheid van die Here, met daardie salwing van broers saam in eenheid. Olie
verteenwoordig die “Heilige Gees.”

13 Nou kan ons net 'n woord van gebed hê voor ons die Woord bestudeer.

Hemelse  Vader,  soos  ons  broer  dit  uitgedruk  het  vanmôre,  die  ingaan  na  die
deurligtige howe van die Here! Nou, Vader, ons besef die groep mense hier, en nou wat
ek sê, sal ek moet antwoord op die Oordeelsdag. En hierdie is U kinders. Seën hulle,
Vader, voortdurend. Seën Broer Leo en Broer Gene. Mag hulle gelei word deur U Heilige
Gees,  om  hierdie  mense  te  lei,  soos  ons  hierdie  pelgrimstog  maak  tot  die
sonsondergang. En dan, O Heilige Gees van God, lei ons na die Seun. Skenk dit, Here.

Breek die Brood van die Lewe vir ons, deur die Woord. En ons is … Nou besef ons
dat ons nou in 'n stryd is. Ons trek dele van die wapenrusting aan, op hierdie soldate
hier, wat hulle sal benodig om mee te veg, in die ure wat oor is in die lewe.. En ek bid,
Here, dat U elke stukkie reg sal plaas waar dit hoort, waar hulle beskermd sal wees teen
die—die vyand wanneer hy teen hulle kom. Skenk dit, Here. Ons bid in Jesus Christus
Naam. Amen.
14 Nou, ek is soort van—van stadig om te praat, want ek—ek is nie opgeleide prediker
nie. Ek weet daar is mense hier wat slim is, intelligent, intellektueel, en dit opsy geskuif
het,  om nou oor te kom en hulleself  af  te breek,  in  nederigheid.  Groot  Paulus,  die
apostel, ek dink aan sy woorde wanneer hy gesê het dat, “Ek het nie na julle gekom met
die aanloklike woorde van die mens nie, omdat julle julle geloof daar sal plaas, maar ek
kom na julle in die krag van die Gees.” Sien, die groot dinge wat hy geweet het hy het,
het hy opsy geskuif. En ek voel vanmôre, soos mense hier, soos Broer Hughy en suster,
leraar hier van die sendingvelde, en baie van julle mense wat regtig intelligent en slim;
en ek—ek voel baie nederig om hier voor julle te staan met geen meer geleerdheid as
wat ek het nie, voor julle. Maar ek … En dan om te sien dat julle mense, soos dit, julself
sou—sou verneder tot daardie dinge, opsy te sit, en gaan sit en luister na 'n persoon wat
skaars sy ABC's ken, dit maak wonderlike mense van julle. Dit is nie hy wat sy skouers
kan optrek, en uitloop en … Dit is hy wat homself kan verneder.
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Ek dink, karakter, word gemeet deur ... mens, nie deur die spiere aan sy arm of
deur die eelte in sy hande nie, maar die sak in die knieë van sy broek waar hy gebid het.
Ek dink dis wat 'n man maak.

15 Nou wil ek lees, vanoggend, party van die Bybel. En ek hou van die Woord. Julle
ook?  [Gemeente  sê:  “Amen.”  —  Red.]  Nou  ons  het  die  Here  aanbid,  en  ons  sal
voortgaan om Hom te aanbid. Nou laat ons Hom aanbid terwyl 'n—'n snydende skerp-
puntige Swaard, soos Dit deur ons beweeg, om uit te vind waar ons staan.

En ek—ek bly, want dit is een plek wat ek voel ek kon—kon die dinge onderrig wat
ek vanmôre wil sê. En dan, natuurlik, Broer Leo en Gene, en hulle, sal—sal oefen op
hulle, wanneer ons dan weggaan, en sal die kwessies uitbring soos ek hom gehoor het
wat hy op 'n vriendelike wyse in sy boodskap vanmôre genoem het. Dat, hy dit sal
begryp. Maar jy kan dit nie van die platform af so sê nie of op daardie bande, maar,
sien, sit net en bestudeer hulle. Hou net aan om hulle te bestudeer, oor en oor. Dis
moeilik om te verstaan. So baie mense misverstaan Dit! En het julle geweet, klein—klein
kudde, dit is—dit is so onder al die mensel? Dit was altyd.

16 As hulle  ons Heer en Verlosser  nie kon verstaan nie,  Jesus Christus,  (selfs  Sy
apostels, sien) hoe kan ons dan verwag om Dit te verstaan in hierdie dag, julle sien. Hy
het gesê, Hy sou dinge sê wat reguit is, julle weet, en Hy het dit nie verduidelik nie. Hy
sou dit net se. Het gesê, soos byvoorbeeld, “As julle nie die vlees eet van die Seun van
die mens en Sy Bloed drink nie, het julle geen Lewe in julle nie.”

Nou wat, nou wat as 'n—wat as 'n dokter naby gestaan het, of 'n verpleegster of
iets, in daardie gemeente, daardie dag, met wie Hy gepraat het? Wel, het hulle gese:
“Hierdie Man is 'n vampier, sien, wil sy Bloed drink.” Sien, Hy het dit nooit verduidelik
nie. Hy het dit net gesê. Maar later het, Paulus het gekom en dit verduidelik, hoe om die
nagmaal te neem, weet julle, “Sy vlees eet en Sy Bloed drink.” En so het Hy net daardie
dinge gesê.
17 En uiteindelik, ten laaste, die apostels een dag, selfs na die opstanding, daar was
een wat op Sy skouer geleun het, Johannes wat Hy liefgehad het. Hy was 'n jong man.
En Hy het gesê, “Wat gaan dit julle aan as hierdie man vertoef tot Ek kom?” Daar het
toe 'n gesegde onder hulle ontstaan, dat Johannes nie —nie sou sterwe totdat Jesus
weer terugkeer het nie. Jesus het dit nie gesê nie. Hy het net, wat Hy gesê het, “Wat
gaan dit julle aan as hy wel vertoef?” En toe, natuurlik, julle lees in—in ons Woord,
hoedat—dat God dan … Dit was gesê vir 'n doel. Hierdie dinge is alles vir 'n doel. God
het daardie jong Johannes gevat en hom in die Gees weggevoer, en Sy Koms gesien,
regoor tot in die—die eeu wat moet kom. Sien, gesê, “Wat gaan dit julle aan as hy
talm?” Hy het hom nie vertoef nie, fisies; maar—maar die Woord wat Hy deur hom
gespreek het, dit het ons na hierdie eeu gebring waar ons nou is, sien julle. So, dit alles
werk goed saam.

18 In Romeine,  'n  baie  bekende hoofstuk,  ek wil  'n—'n paar  verse hier  neem, en
omtrent die eerste twee of drie verse, twee verse, ek dink dit is, en lees. En, in hierdie,
probeer om Dit te verduidelik die beste wat ek weet hoe, met die hulp van die Heilige
Gees. Romeine, die 12de hoofstuk.

Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul
liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer - dit is julle
redelike godsdiens.

Ek het gedink dit was so pragtig vir hierdie groep vanoggend, wat julle gedoen het.
Nou, “En,” en is 'n voegwoord, soos ek verstaan.

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur
die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en
welgevallige en volmaakte wil van God is.

Dis wat ons almal wil doen, is, “Wees nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, maar
word  getransformeer,  deur  die  vernuwing  van  ons  gemoed,  om die  volmaakte  en
welgevallige wil van God te doen.” Nou dat ons gered is, soos ons is; en dat ons gevul is
met die Heilige Gees, soos ons het; nou wil ons hê die gemoed wat in Christus was, om
in ons te wees, sodat ons getransformeer kan word vanaf die natuurlike dinge van die
lewe, en ingebring word om die volmaakte wil van God te doen, deur transformasie, van
God se Gees, deur Sy Woord.
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Nou my onderwerp is: Die Krag Van Transformasie.

19 Ek mag my Bybel hier laat. Nou, dit was altyd, jare gelede, toe ek 'n jong man was
soos hierdie manne, ek—ek het nie nodig gehad om my Skrifte neer te skryf nie en—en
dinge toe ek studeer het nie. Maar nou sedert ek oud word, waarom, dra ek nou 'n klein
boekie. En—en wanneer ek iets kry, wel, ek skryf dit neer, moet dit op die Skrif sit. En
het altyd, ek het net daardie lyn van Skrifte reg in my gedagte gehad, ek kom net reg
af.

Maar, dierbare vriende, ek is nie meer jonk soos julle almal nie, vanoggend. Maar
ek is oud, en ek is deur vele moeilike veldslae, sien; en, deur daardie moeilike stryd te
gaan, bring dit jou waar jy vanmôre is. Sien? So, ek is seker julle verstaan dit. God het
my daar deur gevat, dat my lewe mag oopgemaak word op 'n manier, om te sê “dit is
Dit, sien, ”dan sal julle almal oor daardie pad hardloop. Maar voor my, was daar iemand
wat die weg vir my oopgemaak het om te gaan. Sien? En ons maak die pad oop, een vir
die ander. En soos julle sien, een of ander tyd, 'n ou veteraan word oud, en sy merke
oral op hom, en soos Paulus een keer gesê het, “Ek dra in my liggaam die merke van
Jesus Christus.” Julle sien? Hoe Timótheüs na daardie merke gekyk het, ek vermoed,
met eerbied, soos hy jong Timótheüs opgedra het.

20 Nou, “transformasie.” Ek het vir 'n Maatskappy van Openbare Werke gewerk, waar
ons transformators gehad het, en om te transformeer. Nou die woord is, die woord
beteken, in sigself, iets soos … Om te transformeer, beteken, “iets wat verander het, iets
wat verander het van een ding na 'n ander.”

En soos ek wil praat, vir die volgende vyf-en-veertig minute of 'n uur, oor—oor die
transformasie, ek wil—wil hierdie teks gebruik. En ek—ek mag sommige dinge sê, hier,
wat  baie  vreemd  klink.  En  soos  Broer  Leo  nou  net  gesê  het,  “Neem Dit  en  gaan
bestudeer Dit, vir 'n wyle” Sien, dink net aan Dit vir 'n klein bietjie.

21 Om getransformeer te wees is om “verander te wees en iets verskillend gemaak te
wees.”

Soos 'n—'n paddavissie, dit is getransformeer van 'n paddavissie na 'n padda. Sien,
eenmaal, het hy gelyk soos 'n platkop, hy swem rond, hy—hy het 'n kop en sy stert, en
alles lyk net soos 'n—'n platkop. Toe, na 'n ruk, begin hy verloor, hy verloor die stert, en
hy—hy word getransformeer van een spesie na 'n ander.

Ek dink dis wat Paulus in gedagte moes gehad het, toe hy gesê het, “Wees julle
verander deur die—deur die vernuwing.” Laat ons sien, laat ek dit reg stel. “En word nie
gelykvormig nie,” julle weet wat gelykvormig is.

… word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur
die vernuwing van julle gemoed, ...

“Vernuwing van julle gemoed.” Die dinge wat jy eenmaal in gedagte gehad het, wat
kosbaar is, lê dit opsy en word getransformeer na iets anders; wat jy eenkeer was, na
wat jy nou is. Sien?

… deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef … wat die
goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

O, dis wat ons almal wil weet, hoe om dit te doen. Sien? Ons is hier, ons het Hom
lief; Hy het ons gered, nou wil ons weet wat om te doen. En het probeer om 'n treetjie
vanmôre te neem, om net 'n klein bietjie hoër te staan. Somtyds moet ons dinge tref
wat … Jy hou net vas vir 'n paar … totdat ons sien wat die uitkoms sal wees.

22 Nou in Génesis, die 1ste hoofstuk, “Die Gees van God het gesweef op die waters.”
Ons besef dat die water … En—en die Bybel sê, “In die begin lank terug,” dat, hierdie,
“die aarde was woes leeg.” Daar was niks behalwe net 'n duisternis van chaos. En—en
wat 'n verskriklike toestand moes dit nie gewees het nie. Niks behalwe ver oorkant in die
duisternis, sonder lig of enigiets, en die bruis van die water, en daardie dwalende ster
het om en om die wentelbane iewers daar buite gedraai. Dit moes 'n—'n verskriklike
massa gewees het van—van—van iets wat verlore was, soos dit was, kon nie sy weg
vind nie.

En dis wat ons word wanneer ons dwalende sterre word, weg van God, net sonder
hoop, sonder God; sonder, karring net rond, buite in duisternis, nie weet wanneer ons …
waarheen ons gaan nie.
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En God het daardie groot chaos van duisternis geneem, en dit getransformeer in 'n
tuin van Eden, sien, deur Sy Woord. Dis hoe ons getransformeer word, deur God se
Woord. Toe God gesê het: “Laat daar lig wees,” en daardie massa van skepping daar
kom oor in rondom die son, en begin om te wentel rondom die son, en het 'n tuin van
Eden geword want dit het die Woord van God gehoorsaam. Dit het die volmaakte wil van
God gedoen, want dit was getransformeer van chaos, na 'n tuin van Eden, deur die
Woord van God.

23 Nou dis waarvoor ons hier is. Dis my Boodskap, was die heeltyd gewees, is die
Woord van God. Ons moet Daaraan vashou ongeag van watter ander dinge plaasvind.
Bly altyd by daardie Woord. Ondersoek altyd jou motiewe en doelwitte, of dit volgens die
Woord van God is. As dit nie is nie, laat dit alleen. Sien? Maar as dit met die Woord van
God is, en in lyn met die Woord van God is, dan, daardie, jy hou vas daaraan.

Nou God partymaal … Net soos julle klein groepie hier vanmôre. Hy laat dit nie net
oornag gebeur nie, Hy laat, God... Ons is diegene wat haastig is. God is nooit haastig
nie. Hy sê dit net, en—en dit sal so wees. Want, wanneer Hy enigiets sê, dit moet so
wees. Dit gaan net wees! Hy, Hy laat dit sy tyd neem. Hy laat …

24 Die Hebreeuse kinders, die beroemde karakters van die Skrif, wat op God se Woord
gestaan wat die waarheid is, hulle het gesê: “Ons God is in staat om ons van die vuur
oond te verlos . Nogtans, sien, ons sal nie voor die beeld buig nie, want dis teen die
Woord, sien. Alhoewel, as Hy ons verslaan, sal Hy ons weer opwek, jy sien.” Sien, en
hulle … Hy het hulle laat loop tot reg op die kant van hierdie groot oond, en hulle daarin
laat val, voor dit gelyk het asof Hy enigsins omgee, asof Hy hulle nie eens dophou nie.
Maar Hy hou altyd wag. Hy kyk altyd uit hiervoor.

25 Nou God het gesê, “Laat daar lig wees.” En ses duisend jaar het dit geneem om
hierdie Eden te laat bestaan, en ons word geleer in die Skrif, “Want een dag op die
aarde is … of—of—of is soos 'n duisend jaar, met God; 'n duisend jaar op die aarde, is
een dag met God.” So dit het sesduisend jaar geneem om hierdie aarde te skape, en om
dit  na  'n  Eden  te  bring.  Maar,  julle  sien,  dit  was  God,  die  groot  Meester  van  alle
intelligensie, en Hy— Hy het in Sy gedagtes gehad wat Hy wou doen.

Net soos wanneer die man wat hierdie sleepwa gebou het, wanneer die man wat …
Toe  julle  broers  hierdie  park  ontwerp  het,  hoe  julle  dit  sou  doen,  dit  was  in  julle
gedagtes, julle het bly werk aan daardie visioen.

Dis die manier hoe God dit gedoen het omtrent die wêreld. Hy het gewerk; dit was
in Sy gedagte. En, as julle oplet, dit kom soos deur evolusie, asof Hy meer geleer het
met die tyd, maak iets groter en groter. Maar, sien, Hy was bo dit alles, en laat dit net
ontwikkel tot op daardie, julle sien. Alles het Hy begin om op die aarde te bring, van
plantlewe, en visse, en so voorts; dit gaan aan na voëls, en die diere; en dan iets in Sy
Eie beeld, 'n man; en het daar opgehou, sien, want dit was op tot by Sy volmaaktheid,
van wat Hy wou hê.

26 Dis die manier hoe jy begin, soos hierdie sleepwa. Jy mag die raamwerk neerlê, en
jy sê, “Wat doen jy?” Soos julle, toe julle almal die eerste rotse weg van hierdie hoek
verwyder het. “Wat doen jy?” Sien, dit het nie gelyk soos dit sou wees soos dit nou is
nie. Dit lyk soos 'n klein Eden, want dit was in jou gedagte wat om te doen, en jy het
net aangehou werk daartoe.

Nou ons wil  getransformeer word, onsself,  deur die vernuwe van ons verstand.
Sien, nie wat ons op hierdie aarde het nie, waarna ons gaan kyk op hierdie aarde nie;
maar  wat  ons  na  gaan  uitsien,  in  die  wêreld  wat  sal  kom.  Transformeer  deur  die
vernuwing van ons verstand!

27 Nou, sesduisend jaar, God geneem om dit te maak, en ons sien in Genesis 1. Tog,
nou sien ons dat, hierin, God het 'n— het 'n doel gehad wat Hy wou vervul.

En so baie mense, wat Génesis leer, terug hier in die 1ste hoofstuk en die 2de
hoofstuk, en 3de hoofstuk, veral, “Dit lyk soos God wat Homself herhaal. Of Hy het
gesê, Hy het vooruitgegaan en al hierdie dinge gesê wat Hy gedoen het. O, hoe Hy …
'Laat daar lig wees, en laat daar dit wees, en laat daar voortkom,' en daar was nog nie
eens een ding nie.” Was niks nie. Daar was nie 'n lig nie. Daardie—daardie ou wêreld het
steeds gedryf daar in daardie duisternis, bedek met water. Maar, sien, Hy het Sy Woord
gespreek, en dan dis wanneer Hy gepraat het.
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28 Nou ons let op hier in Génesis 1, Hy het gesê: “En God het die mens geskape na sy
beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.”
Sien, Hy het die mens geskape, Hy het net die Woord gespreek. Dan vind ons uit, na Sy
baie dae verbygegaan het, miskien honderde en honderde jare, was daar steeds geen
mens om die grond te bewerk nie. Niemand om die grond te bewerk nie, so toe het God
mens uit die stof van die aarde gevorm. Sien, Hy het die Woord gespreek, en dan moes
die Woord plaasvind.

Nou,  toe  Hy  gesê  het,  “Laat  daar  lig  wees,”  miskien  mag daar  honderde  jare
gewees het, miskien agthonderd jaar, voordat daar ooit 'n lig was, maar dit het gebeur
want God het so gesê.

En God gaan 'n Kerk hê, ek gee nie om hoeveel donker eeue ons deurgaan nie, en
wat ook al nog. Hy gaan 'n Kerk hê sonder vlek of rimpel, of ons nou deel daarvan is of
nie, want Hy het alreeds gesê dit gaan gebeur. Dit gaan daar wees.

29 En—en Hy het beveel, om—om dit te transformeer in die plant lewe en elke lewe
wat Hy voortgebring het. Hy het hierdie woorde gesê, soos: “Laat daar 'n palm boom
wees. Laat daar 'n eikeboom wees. Laat daar 'n den wees.”

Kyk onder in die woestyn, waar ons hier onder in Tucson bly. Daar buite, daar is
kaktus, springkaktus, allerhande kaktusse. Net dertig minute van daar af, is Sherman
denne bo-op die berg. Nou, hierdie kaktus sal nie daarbo groei nie, en ook nie daardie
Sherman denne sal hier onder groei nie. Nou, waar was die Intelligensie wat die saad
geplant het? Sien, hulle moes van iewers af kom. Dit was God se Woord, “Laat daar
wees,” en dit was.
30 Nou, ons vind uit dat dit alles (na Hy dit gemaak het, transformeer dit na sy soort
en sy lewe, en—en dit was alles ingesit deur die Woord van God, die Skepper), dit alles,
vind ons uit, dat dit alles opgeëindig het in 'n hoofkwartier, genoem die tuin van Eden;
en God het Sy seun, en Sy seun se bruid, oor dit alles aangestel. Sien? Hierdie groot
skepping, sien, Hy het 'n rede vir dit gehad. Hy het alles so mooi gemaak! Hy het die
blomme gemaak, en die lewe, en die voëls; en daar was geen dood nie, geen sonde,
geen droefheid, geen siekte nie. En toe het hierdie groot ding opgeëindig in een groot
hoofkwartier, wat die tuin van Eden was.

En daar plaas Hy Sy seun, Adam, en Adam se bruid, vrou. Nou julle mag sê: “Dit
was sy vrou” Potensiëel  was dit  sy vrou,  maar hy het  nooit  … nooit  regtig sy vrou
gewees nie.

31 Soos in die Skrif, vind ons uit, waar Dit gesê het, “Josef, seun van Dawid, wees nie
bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die
Heilige Gees;” Sien? Nou dit was sy vrou toe hy die belofte gemaak het om met haar te
trou, of om haar te hê; maar tog was dit nie sy vrou nie, nog nie, omdat hy haar as vrou
nog nie geken het nie.

So dis hoe dit hier was, die rede hoekom ek gesê het, “God se seun en sy bruid.”
Adam het nooit sy vrou geken as 'n vrou nie, maar tog was dit sy vrou, potensiëel. Net
soos die Kerk nou, en Christus.

32 Nou, dan, alles kon rus, want al God se goeie Woord sade, wat Hy het gespreek
het, het van sy soort voortgebring. Die aarde het oorgekom, daar was lig. Daar was
sonskyn wanneer Hy die son laat skyn. Nou hoekom het Hy die son laat skyn? Hy het in
Sy gedagte,  sien,  dat,  as  die  son nie  skyn nie,  sal  die  blom nie  groei  nie,  wat  Hy
gespreek het om te ontstaan. Hy maak alles om sy doel te bereik, wat dit ook al is. Soos
'n boom, dit dra 'n sekere akker, of dit dra 'n appel. Hy maak die vrugte van die tuin,
ensovoorts. Dis alles vir Sy doel. En alles het gebeur, en Hy het dit gespreek. Nou die
enigste ding wat Hy moes doen, nadat dit gespreek was, Hy … spreek dit, liewer. Hy kon
gaan  rus,  want  Hy  het  dit  gespreek,  en  dit  was  al  moes  gebeur  want  Hy  het  dit
gespreek.  Ek  weet  nie  hoeveel  dit  moes  deur  gaan  voor  dit  gebeur  nie,  hoeveel
verwerping en wat ook al. Maar dit moes gebeur, want Hy het gesê dit sou gebeur. Hy
het dit gespreek.

Dis dieselfde ding omtrent 'n Kerk hier te hê in die laaste dae. Hy gaan 'n Bruid hê.
“Hy kan uit hierdie klippe kinders van Abraham opwek.” As ons Hom nie volg nie, sal Hy
iemand anders kry wat Hom sal volg. Sien? Hy gaan Dit hê, want Hy het dit alreeds
gespreek. Wat Hy ook al sê, dit moet so wees. Dit kan nie verander nie. Dit moet op
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daardie manier kom, omdat Hy gesê het dit sou.

33 En al hierdie groot dinge wat Hy geweet het sou gebeur, nadat Hy—Hy dit gespreek
het, Hy kon toe rus. Alles onder beheer! Sy saad was Sy Woord, en Sy Woord is 'n saad.
Jesus het gesê dit was. En alles sou reg wees, want Hy het gesê om dit voort te bring
volgens sy soort, transformeer net na sy soort. Sien, Sy Woord moes van Sy soort wees.
As Hy gesê het 'n “palm” boom, het Hy nie bedoel 'n palm en eikeboom saam gemeng
nie. Hy het bedoel 'n palm boom hier, en 'n eikeboom hier, alles posisioneel in sy plek.

O, as ons net dit kon leer, dat watter deel van die Woord ons is, ons moet ons plek
neem, maak nie saak wat dit is nie.

34 Ek dink aan 'n klein suster hier in die rystoel, somtyds, hoeveel getroue gebede is
al gemaak oor dit. Dan verstaan ons nie, so ons vertrou dit net aan God toe. En met …
Sy is 'n blom hier onder julle, met haar aangenaamheid en alles. Sien, dat ons kan
opstaan en rond gaan, hoe sy verlang om dit te doen, maar tog is sy aangenaam net
soos sy daar sit. Ek word altyd geïnspireer om die klein dametjie dop te hou, sien, want
sy … Ons glo almal in genesing. Ons het God gesien wonderwerke doen ver bokant dit,
sien. En sy weet dit, ook, sien, maar sy is gewillig om haar plek te neem.

35 Sien, wat dit ook al is, dis wat ons wil hê. En ek glo dit was Dawid, het gesê “Ek sal
eerder 'n deurmat wees in die huis van die Here, as om in tente te wees saam met die
bose.” Sien julle, maak nie saak wat dit is nie, “neem my plek.”

Somtyds moet jy skei van alles wat dierbaar is op aarde, vir jou, om you posisie te
neem waartoe God jou geroep het. Ek is seker julle kan tussen die lyne lees, wat ek sê.
Sien? Somtyds die dierbaarste persoon op aarde, moet jy met hulle hande skud; en
neem jou posisie in Christus, waartoe God jou geroep het. Sien? Maar wat doen God?
Transformeer jou van wat jy was. Miskien 'n dogter of 'n seun, of wat dit ook al is, van
'n lieflike familie partymaal, plaas Hy jou êrens anders. Want, dis hoe Hy dit doen, sien,
deur die vernuwing van jou verstand, om die Woord van God te gehoorsaam, ongeag
wat die prys is. Sien? Hierdie dinge kom nie … Dit het nie geroep nie …

36 Ons verlossing was nie 'n goedkoop ding nie, dit was die Seun van God wat vir ons
moes gesterf het. Sien? Dit is nie … Dinge van waarde kom met 'n groot prys.

Om hierdie Boodskap te bring, dit was nie maklik nie. Sien? Nee, dit is nie. Ek moes
alles versaak wat vir my dierbaar was, selfs my eie mense, almal. Maar julle sien die
waarde van dit is, julle sien, is om die wil van God te doen. En om dit te doen, met die
wete dat daar iets in my is, toe hulle altyd gesê het … Wel, hulle wou my wegstuur;
gedink ek het my verstand verloor. “Doop in die Naam van Jesus Christus, teenstrydig
met die kerk. En al hierdie dinge!” Hulle het gesê: “Hy is mal.” Maar, julle sien, maak nie
saak wat hulle gesê het nie, daar is iets wat moes gedoen word. En God neem net 'n
persoon, druk hom in Sy hand, en sê: “Doen dit,” en jy doen dit.

Hoe 'n prys was dit dalk vir Paulus; geleer onder Gamaliël, die grootste leermeester
van die dag. En om af te kom, en die einste ding wat hy beskou het as dwaalleer, die
dinge wat hy gedink het dit was die ergste dinge wat met die kerk kon gebeur het, hy
het net daar omgedraai en word 'n deelgenoot van Dit. 'n Vreemde ding! “En hoe God in
wonderbaarlike maniere werk, in vreemde, eienaardige maniere, om Sy wonders te
doen.”
37 Toe God dit gespreek het, het Hy geweet sy Woord was 'n saad; en dit kon, dit sou
van sy soort voortbring. Nou, dit was 'n bevel om voort te bring net van sy soort, en dit
sal dit altyd doen as mens nie daarmee peuter nie.

En so sou God se Kerk en enige iets anders, voortbring van sy soort soos dit in die
begin was, as teoloë nie met daardie Woord gepeuter het nie, probeer om Dit êrens
anders te plaas, of iets anders. God het Dit gespreek. En maak nie saak hoeveel hulle
kan nie, hulle probeer om Dit te besmet en peuter Dit, ensovoorts, Dit gaan van Sy
soort voortbring. Daar is net niks om Dit te stop nie.

Ek hoop nie ek klink asof ek op julle gil nie. [Broer Branham verstel 'n mikrofoon —
Red.] Is dit te hard? [Gemeente sê: “Nee.”]

38 En, sien, nou vind ons alles in orde. God het dit gespreek, en Hy het gesê, “Laat
daar wees, laat daar wees. En laat daar 'n Eden wees. Laat daar pragtige blomme wees.
Laat daar My seun wees, in My Eie beeld, staan daar oorkant in die tuin van Eden, en
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laat sy bruid aan sy sy staan.” O, hoe pragtig, wat dit was. En die Vader, Hy was 'n
Vader, julle sien, so daar het Sy Eie kinders voort gekom. En Hy het vir hulle 'n paradys
gemaak. God het dit lief om dinge vir Sy kinders te doen.

Onthou julle nie hoe, julle moeders, en hoe maak nie saak hoe nie; indien jy die
tafel moes rantsoeneer, as kleinman 'n goeie paar skoene nodig gehad het waarvan hy
gehou het, jy—jy sou dit doen, sien. Wat dit ook al was, om iets te doen vir jou kinders!
Pa, hoe julle 'n klein bietjie harder sou werk, om iets vir die kinders te gee. Sien?

Wel, dit wys net dat ons diep hierbinne, 'n ouer is. Hy is die uiterste Ouer, sien, en
hoeveel nie meer nie! Geen wonder die apostel het gesê: “Oog het nie gesien, of oor het
nie gehoor, nóg het dit nie opgekom in die hart van die mens, wat God vir hulle het,
berei  het,  wat  Hom liefhet.”  Ons  kan  net  nie  uitdink  in  ons  gemoed nie,  ons,  ons
verstand is nie geskik om die regte — regte rigting te dink wat God berei, in ons wat
Hom liefhet. Sien, ons, ek kan my voorstel wat dit sal wees, ek kan dink wat dit sal
wees, maar ek—ek … my verstand is nie—nie—nie in staat om te dink hoe groot dit is
nie. Dis verby dit. Kan jy jou voorstel hoe die Hemel sal wees wanneer ons almal daar
sal wees, en jonk, en geen sonde nie? En geen … O, wat 'n pragtige plek! Maar, sien, dis
verby dit. Sien, ons, “dit kan nie eens in die hart van die mens deurdring, wat God vir
hulle, berei het nie.” Hy het dit gespreek, en dit gaan so wees.

39 Nou na al hierdie pragtige uitlegging wat Hy daar gehad het, van Sy … ek bedoel
nie om te sê in daardie woord, uitlegging, maar soortvan soos die … Moet die moeder,
voor die komende kind noem hulle dit nie die uitrusting nie? Hulle kry die … al die klein
skoentjies en alles gereed, julle weet, net vir die aankoms van hierdie klein deeltjie van
liefde wat God stuur, verstaan dit.

Dis wat God gedoen het vir Adam en Eva. Hy het hierdie tuin van Eden geskep. Hy
het dit gespreek, dit was in Sy gedagte; en wanneer Hy dit sê, dan moet dit gebeur.

Hou dit nou in gedagte. Wat Hy sê, dit moet gebeur! Sien, en Hy kan nie … Niks
kan—kan dit verhinder nie, niks kan dit weerhou om te gebeur nie. Daar is niks wat dit
kan weerhou om te gebeur nie. God het so gesê, dit is afgehandel! God het dit gesê, dit
gaan gebeur.

40 Nou Hy het dit alles in gedagte gehad, en Hy het gesê, “Laat daar wees.” Nou, dis
Génesis 1, sien, “Laat daar dit wees. Laat daar dat wees. Laat daar wees.” Hy het saad
gesaai. “Laat dit hier wees. Laat dit hier wees. Laat dit hier wees.” En Hy het geweet dit
gaan so wees, want dit kan nie verander nie.

Nou dit gee ons dan geloof. En wat Hy Hier gesê het, dit gaan so wees. So laat ons
laat daardie Saad in ons harte val, dat ons die teelaarde Daarvan mag wees, sien, in ons
harte in. En laat ons hierdie plek waarin Hy ons geplaas het, uitspeel, in die laaste dae.
Sien, “Laat die Saad in ons harte val, Here. Laat U Woord in my hart val.” Laat daar nie
enige ongeloof wees nie!

Soos Abraham, toe hy 'n ou man was, het dit onmoontlik gelyk. “Hoe gaan hulle dit
doen? Hoe gaan hy so wees? Hy het dit nooit in ag geneem nie. Hy het net die Woord
van God ontvang, en het aangehou glo, en God het dit tot stand gebring. Nou, God het
al hierdie dinge gesê, so hy het geweet dit sou wees. En dit het, Hy het van sy soort
voortgebring.

41 Nou dat Hy getransformeer het, al die saad in die lewende skepsel en skepping wat
dit veronderstel was om te wees, dit het opgekom net soos Hy gesê het dit sou. Of, Hy
het gesê: “Laat dit wees.” Miskien honderde en honderde jare het verbygegaan, maar
hier vind ons dit 'n pragtige Eden, en die groot voëls wat vlieg. Daardie voëls moes nie
sterf nie. En die wolf en die lam het saam gewei, en die leeu, die luiperd en os. En daar
was geen doodslag, geen dood nie, geen droefheid nie. En daar was Adam en Eva, loop
in die tuin van Eden. Elke saad wat voortgebring het, dit kon nooit anders doen nie. Dit
kon nooit niks anders doen nie, omdat God gesê het: “Laat dit so wees.” Dit moes so
wees.

O, hoe graag sal ek net 'n oomblik hier stilstaan, om te sê, sien, daar is waarna ons
uitsien, alreeds, die voltooiïng van daardie Woord.

42 Nou God het gesê: “Laat daar wees.” En hier het dit opgekom, eerste, volmaak, net
presies. Nou, hierdie boom kan slegs daardie boom voortbring. Hierdie boom kan slegs
hierdie  boom voortbring.  En  Adam,  'n  seun  van  God,  kan  slegs  'n  seun  van  God
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voortbring. Sien, jy begryp wat ek bedoel? Dis elke ding volgens sy soort, en so kon God
sê, “Wel, ek sal nou net rus.”

En het julle opgelet, dit was baie min woorde wat God ooit gespreek het, eintlik,
van daardie tyd af? Hy het dit toevertrou, na die val, aan Sy profete, en hulle bring die
Woord nou voort, julle sien. God het gerus, Hy het niks meer gehad om te doen nie.
Hulle gaan net na Sy hoofkwartier toe en klop aan die deur, en sê: “Vader, wat is dit?”
En Hy stuur die Woord af deur hulle. Sien, Hy het 'n stelsel, en 'n manier om daardie
dinge te doen.
43 “Laat dit net wees … ” En dis hoe dit was, alles, van sy saad wat van sy soort
voortbring. Nou toe alles so mooi gelyk het, en alles wat volbring is net na wat God gesê
het, nou kom hierdie slymerige, vuil bedrieër.

Nou dis wat ek probeer om julle almal hieroor te waarsku. Wanneer jy sien God se
Saad begin 'n houvas kry, te groei, kyk uit vir daardie kêrel wat in kom net so glad soos
hy kan, haal Skrifte aan net vir wie dit nie het nie, sien. Hou hom dop, want hy is 'n
bedrieër.

Ek gaan dit noem, in plaas van 'n—'n formeerder, wat gelykvormig gemaak is, hy is
'n mismaker, mismaak die dinge wat gelykvormig gemaak is. Hy is 'n mismaker, en, hy,
'n  mismaker,  of  'n  verdraaier,  of  'n  korrupter  van  die  oorspronklike  Saad  en  die
oorspronklike program.

Nou sien julle hier, soos in jou groep hier vanoggend, jy het 'n program, jy het 'n
visie. Nou kyk vir daardie verleier, o, hy sal skelm en glad wees soos hy kan, jy sien.
Maar hou jou visie, seun. Sien, hou vas aan dit.

44 Nou vind ons ook uit dat, toe hy in kom, het hy daardie saad misvorm. En hy het
daardie saad korrup deur gebruik te maak van die teelaarde, wat Eva was, en daardie
saad korrup, met 'n korrupte saad, voor dit daar kon kom, om daardie pragtige tuin van
Eden te korrup.

Waar—waar, Hemel, die enigste ding wat dit is, is net die herstel. Waar ons nou is,
ons is op ons pad terug na daardie oorspronklike begin van die skepping van God, weer
terug  na  die  tuin  van  Eden;  man en  vrou,  sonder—sonder  enige— enige  sonde  of
enigiets, om vir Ewig te lewe. Maar die—die tran- … die …

45 Nou, nou Hy wil hê ons moet ons verstand transformeer, deur die vernuwing; of
transformasie, wees getransformeer deur die vernuwing van ons-ons verstand.

Nou Satan kom in en plaas 'n verdraaiing tot die Woord, maak Dit iets sê wat Dit
nie is nie. Nou dis wat hy in die begin gedoen het. En let nou op, hierdie gaan baie
vreemd klink vanmôre, vir—vir mense, as ek nie wag en te veel gedagte hier baseer
voor ek by my gewone gedagte kom om-om vir julle te bring. Is dit, dat, die verdraaier
in gekom het; en soos God sesduisend jaar geneem het met die oorspronklike Woord,
om elke woord voort te bring van sy soort, en alles wat Hy gemaak het sal God se Eie
Woord  wees  wat  voortbring  van  sy  soort,  nou  het  die  verdraaier  sesduisend  jaar
geneem, om daardie Woord van God te misvorm. En wat het hy gedoen? Hy het vir
homself 'n nuwe Eden geskep, Satan se Eden. Dis waarin ons vandag lewe.

46 Hoe het hy dit gedoen? Hoe kon dit gebeur? Nou die treffende deel is hoe het hy dit
gedoen. En dis waar ons moet, waarvoor ek hier is, om dit voor julle neer te lê, sodat
julle dit nou kan bestudeer, en met die broeders hier, ensovoorts, in die weke wat kom,
dat julle kan sien hoe Satan dit gedoen het. En kyk hoe listig is hy, en hoe slu is hy.

Nou, hy het hierdie sade misvorm. Nou, hy kon hulle nie vernietig nie, hy het hulle
net misvorm. Nou ons besef dat sonde is geregtigheid wat verdraaid is. Dis net dat 'n
leuen 'n waarheid is wat wanvoorgestel is. Sien, enigiets. Egbreuk is die regte daad, wat
God verordineer het, net in die verkeerde manier gedoen. Sien, enigiets. En dood is 'n
verdraaiing van die lewe. Dood neem net, sien, misvorm lewe.

47 Nou hy het sesduisend jaar gehad om dit met sy gif te besproei. En hoe het hy dit
gedoen? Nou dit is die treffende deel. En luister nou mooi. Hy het dit deur beskawing
gedoen. Nou dit klink vreemd, maar dis wat. Ek gaan hier 'n stelling maak wat julle sal
laat raai, miskien, vir 'n paar minute; ek hoop nie so nie. Maar het julle dit besef? Nou
ek  probeer  nie  onkunde  ondersteun  nie.  Maar  het  julle  geweet  dat  beskawing,
wetenskap, geleerdheid, en die dinge wat ons so grootliks koester vandag, is die einste
instrument van Satan, selfs beskawing? Beskawing kom nooit deur God nie. Beskawing
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het van Satan gekom. Nou ek sal dit aan julle bewys deur die Woord, net binne 'n paar
minute.

Beskawing is nie van God nie. Want, laat ek julle wys; in hierdie beskawing, hoe
meer beskaaft  ons word soos ons deur  die  wetenskap werk,  ons is  altyd besig om
onsself dood te maak. Sien? En hierdie beskawing het tot sy hoogtepunt opgebou, en
ons het dood in hierdie beskawing. Ons het sonde in hierdie beskawing. Ons het siekte
in hierdie beskawing. Dit kan nie van God wees nie.

48 So, God, in die Mil- … Sy groot, Eie groot Koninkryk wat kom, ons sal 'n beskawing
hê, maar dit sal nie enigiets wees soos hierdie nie. Dit sal nie deur wetenskap wees nie.
Dit sal 'n geloof-beskawing wees, deur die Woord. Sien?

Hierdie wetenskaplike beskawing wat ons het,  is  presies Satan se strik,  en dis
waarmee hy die mense doodgemaak het. Dis waarmee hy ons doodmaak, elke dag, met.
Dis hoe, soos ons eet, elke dag; in plaas van lewe, sterf ons. Hulle het alles so verdraai,
om selfs net soveel te neem van hierdie en meng dit met hierdie, en baster hierdie en
daardie, daardie, totdat dit doodgaan. Dis 'n sterwende geslag. En maak nie saak wat jy
probeer doen nie, jy sterf.

Julle het gisteraand daardie foto gesien, van daardie Afrikane. Weet julle hoekom?
Hulle het nooit penisillien gehad nie. Daardie mense lewe langer as ons. Hulle weet nie
eens hulle … Kieme pla hulle nie. Sien, wel, 'n kiem sou sy hande in die lug gooi en na
hulle toe oorgee. Sien? Omdat hy, sien, hy nie, hy … Hulle kan nie. Hoekom? Hulle het
nie almal … Sien, ons sal neem, wetenskap om dit te ontsyfer, soos 'n penisillien of iets
wat hulle in ons sal sit, om—om hierdie siekte te stop, en dit breek weer iets anders af,
en maak 'n teelaarde vir iets anders. Sien? Nou, hy doen dit nie. Sien?

49 Nou enige, baie van julle mense kom van plase af. Enigiemand weet dat 'n goeie
gesonde plant nooit nodig het om met gifstof te spuit nie. Dit—dit het 'n afweermiddel
op homself, van die lewe, dat 'n kiem nie eers daarop sal klim nie, op 'n egte— op 'n
egte gesonde plant.  Dis hierdie broeikas plant,  dis  hierdie basterplant wat jy moet
vertroetel!

Byvoorbeeld, sommige van julle kêrels hier is Westenaars. Kyk terug in die tyd van
die  ou  langhoring  koei.  Vandag  se  jy  jy  het  'n  beter  beesvleis  met  jou—met  jou
Hereford. Het jy? Julle het nie. Daardie ou langhoring koei, nie om part te vat vir die ou
meisiekind nie, maar sy kan, sy sou die winter hier oorleef soos 'n takbok. O, sy was
maer en alles, maar sy was twee maal …

50 Hierdie Hereford, jy trek hooi onder hom in, wanneer jy sy foto neem, tot by sy
maag, amper, om te wys dat hy's beesvleis tot by sy hakskeen. En wat is dit? Jy laat
hom los daarbuite, hy sal doodgaan. Hy kan nie die winter oorleef nie as hy moes. Jy
moet hom voer, en alles nog wat, om vir hom te sorg, soos n baba moet jy hom oppas.
Hy is 'n baster. Sien? Maar 'n ware, opregte ou langhoring, maak hom net los.

Dis die manier met ons Christene vandag. Ons moet met soveel soetsappig wees,
om hulle te smeek, sit hulle, maak hulle 'n diaken in die kerk, klop hom op die skouer,
en gee hom 'n vername posisie in die kerk. Of, as jy dit nie doen nie, wel, hy, hy sal
nie—hy sal nie inkom nie, as jy nie hierdie  een dit laat doen, en hierdie  een dat  laat
doen nie. Dis baba agtig.

Kan julle jul indink ware Christene moet so wees? Hulle was geharde. Hulle was fris
gebou. Kan julle jul voorstel Paulus om daardie tipe van 'n Christen te wees, kan julle jul
voorstel Petrus, “Om nou—nou, as julle my nie 'n algehele opsiener maak nie, wel, ek
weet nie, ek mag gaan aansluit by So-en-so”?  Hulle was geharde manne. Hulle was
manne van geloof. Hulle het met God gelewe. Hulle het met God gewandel. Hulle was
manne van min woorde. Hulle het God gedien, dag en nag, voortdurend. Jy hoef hulle
nie te sproei en hulle soos 'n baba te behandel nie, en hulle hierdie, daardie of die ander
aan  te  bied  nie.  Hulle  was  manne,  rof!  Hulle  was  egte  sade,  nie  verbaster  in
denominasies nie.

51 “As julle, die Metodiste my nie reg behandel nie, sal ek na die Baptiste gaan. Die
Baptiste my nie reg behandel nie, sal ek na die Pinksters toe gaan. As hulle my nie reg
behandel nie, sal ek na die Katolieke toe gaan, of wat ook al.” Sien, hulle, dit is 'n
baster,  moet  hulle  altyd  spuit,  “Ja,  Doktor  Eerwaarde  Broer  So-en-so.”  Dis  nie
Christendom nie.
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Christenheid vra —vra geen titels, dit vra geen gunsies nie. Dit ken net God. Dis
oorspronklike saad. Dit het God lief, en lief vir mekaar. Daar is geen besproeiing op hulle
nie, en hulle soos babas te behandel, en klop hulle op die skouer, en sê, “Ja, wel, hierdie
suster, wel, ek glo dis in orde vir haar om kort hare te hê, en hierdie een nie.” En—en
daar bestaan nie so iets soos dit nie, en laat hulle daarmee wegkom. Dis—dis ru, dis die
Evangelie! Gee dit uit, laat dit val waar dit moet. Christene het dit lief.

Moet ek Huis toe gedra word, na die Hemel toe,
Op 'n gemaklike bed van rose,
Terwyl andere geveg het om die prys te wen
En deur bebloede waters geseil het?

Moet  ek  op  die  rug  geklop  word,  en  hierdie,  daardie,  en  die  ander,  en
gepamperlang word? Ek verwag my plek daar oorkant met die gehardes. Ek verwag nie
om daar te kom met geen trofeë littekens nie.

Ek moet veg, as ek moet heers, vermeerder my moed, Here!

Sien, laat ek my stand neem soos 'n Christen. Nie om 'n—'n basterplant te wees
nie.  Om gepamperlang  en  gepaai  te  word,  en  iets  te  wees.  Jy  is  in  elk  geval  nie
ingebring nie, Christendom, jy is daarin gebore. Jy word 'n nuwe skepsel, jy is 'n saad
van God, wat in die aarde kom.

52 Nou, nou vind ons uit dat hy hierdie gif  gespuit het, en daardie sproei was die
besproeiing van moderne insig, geleerdheid, wetenskap, en beskawing, die einste dinge
wat ons so baie koester. Het julle al ooit gestop om te dink dat ons groot vyand, in die
natuurlike  lewe  vandag  tussen  die  nasies,  is  kommunisme?  Wat  is  die  god  van
kommunisme? Beskawing, en geleerdheid, wetenskap. Dis reg, is dit nie? Dis wat hulle
op lewe en floreer, is wetenskap, wetenskaplike, wetenskap, 'n god van wetenskap. Nou
as julle net … en met die giftige sproei van hierdie moderne beskawing, wetenskap en
geleerdheid.

53 Nou laat ek vir julle bewys dat geleerdheid en beskawing kom van die duiwel af.
Nou laat ons terug gaan en sien, as julle wil, in Génesis, die 4de hoofstuk. Goed, nou
laat ons begin met die 16de vers van Génesis 4. Veertien hier of … Génesis 4, verskoon
my. Nou let op, Satan …

Julle mense, volg hierdie bande, met ons—ons broer hier, nou, julle het my hoor
preek oor die Saad van die Slang, en dit kan nie ontken word nie. Wat oopgemaak is in
een van daardie Sewe Seëls. Dit was weggesteek.

54 Nou as kinders grootgemaak is onder daardie soort, sien, onder daardie soort van
onderrig,  dis  wat  hulle  ouers  was,  hulle  het  die  geaardheid  van  hulle  ouers,  hulle
denominasies,  ensovoorts,  hulle moet dit  glo.  Sien, hulle glo dit  want hulle is  deur
daardie ouer gebore. Maar vandag is ons nie gebore deur daardie ouer nie; ons Ouer is
die Woord. En die Woord … “Wel,” sê, “Ek is ook deur God, gebore.” Vir daardie eeu.
Maar hierdie is die klimaks eeu, dit is die eeu ver bokant daardie denominasies.

Daar het te voorskyn gekom, moet te voorskyn kom; God het dit so verordineer,
dat daar moet te voorskyn kom, daardie Sewe Seëls moet oopgemaak word. Dit was
veronderstel om gedoen te word in hierdie Laodicese eeu. En ek dink, sonder enige
sweem van twyfel  … Nie soos ons roem nie; ons kan nie roem nie, alleen op Jesus
Christus; niemand van ons nie. Ons roem net op Jesus Christus. Maar ons is dankbaar
met die … vir die voorreg om te weet deur enige … sonder enige sweem van twyfel, God
het ons uitverkies in hierdie laaste dae, en het dit bewys deur die tekens in die Hemele
en in die aarde; en elkeen van hulle wat direk terug kom reg na die Woord, om te bewys
dat dit so is, hierdie tydperk waarin ons leef, die Boodskap en hoe Dit is. Ons is nie 'n
sekte nie. Ons is nie 'n fanatiese klomp nie. Ons is dienaars van God, wat geroep is deur
die Heilige Gees. Julle sal alle soorte name aan julle geheg word, maar dit beteken nie
dit is so nie.

55 Nou onthou,  Satan se seun was Kain.  Nou ek dink julle  almal  was deur al  die
bande, wat, ek sien julle biblioteke hier, van hulle. Nou onthou Eva het swanger geword
deur Satan, en in dieselfde dag … Ons het 'n geval van dit in Tucson nou, dat 'n vrou, as
sy word … sy lewe met twee mans, sy kan twee verskillende tipe van kinders kry. Ons
weet dit. Ek het dit geweet in teling van honde en dinge, ensovoorts, as dit dadelik
gebeur.
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So Satan, daardie oggend miskien, ontmoet hierdie bose een, wat die slang was;
nie in 'n reptiel nie, maar 'n dier; subtielste, bedrewe, slimste, van al die diere, net
onder  die  mens.  En  die  mens  is  dier,  homself,  en  ons  is  —ons  is  soogdiere,
warmbloedige dier.

En—en Satan was die volgende skakel hier, hierdie slang, was die volgende ding
naaste aan 'n mens, van 'n sjimpansee, staan tussen mens en—en die sjimpansee. Nou
wetenskap soek vir daardie verlore skakel. En dis so verborge deur hom af te bring, en
selfs nie 'n been in hom lyk soos 'n man nie, sien, maak hom 'n reptiel.

56 Nou, ons vind nou, dat hierdie kêrel Eva gevind het in die tuin van Eden, hierdie
jong vrou wat geen sonde geken het nie, het nie geweet wat haar naaktheid was nie. En
hy het geweet. Hy was slim, subtiel, wys. En hy het vir haar gesê: “Die saad, die—die
vrugte is aangenaam en dit is begeerlik,” en … toe het hy met haar saamgeleef daardie
oggend.

En toe, sien, toe, die middag, het sy Adam oortuig om dieselfde ding te doen, vertel
hom wat dit was.

En toe Adam opsetlik, wetende hy behoort dit nie te doen nie, het uitgeloop met sy
vrou en het hierdie daad gedoen. Wat, uiteindelik sou hy nogtans na dit gekom het.
Maar,  sien,  dit  moes so wees,  die  wysheid van God,  want dit  veroorsaak dan,  dat,
vertoon Sy eienskap om 'n Verlosser te wees, Vader, Geneesheer. Julle het my hoor
preek daaroor, sien. Nou as dit nie gedoen was nie …

57 Hy het hulle net daar op vrye morele agentskap laat gaan, om hulle te laat handel.
Hy kon hulle nie dwing om dit te doen nie, en dan steeds regverdig wees nie. Maar Hy
kon hulle gelyk stel met Hom, en vrye morele agentskap, en laat hulle dit dan self doen.
En Hy het geweet hulle sou dit doen.

En  so  dan,  julle  sien,  dan  toe  Adam  met  haar  gelewe  het,  het  sy  tweelinge
voortgebring. En een van hulle was van Satan; en een van hulle was van Adam, wat van
God was. Kain en Abel.

En dit gebeur. Ons het nou daar in Tucson 'n geval. Die—die wit vrou het saam met
haar man een oggend geleef, en daardie middag het sy met 'n Neger geleef. En een van
die klein seuntjies … Daar was twee klein seuntjies gebore. Een van hulle was 'n klein
kinkelrige Neger, en die ander een is 'n—'n blondekop kind, baie mooi. En—en, dink nou,
sy probeer om die wit vader te dwing om vir beide kinders te sorg. En hy het gesê: “Ek
sal vir my eie sorg, maar nie syne nie. Laat die Neger man vir sy eie kind sorg.” So, julle
sien, dis waar.

58 Daar is altyd tweelinge. En dis die rede … Moenie dit nie vergeet nie, klein kudde.
Die kerk in die laaste dae gaan tweelinge wees, “so naby dat dit die Uitverkorenes sal
mislei … ” Matthéüs 24:24, sien. Die kerk gaan om … Dis 'n Pinkster beweging. Dis so
baie soos die regte ding, dit sou tot “die einste Uitverkorenes mislei as dit moontlik
was.” En 'n bietjie later aan, as ek die kans gekry, wil  ek verduidelik wat,  hoe dat
uitverkiesing kom. Sien, dit gaan hulle mislei want dis amper soos dieselfde ding. Sien,
net twee vaders, dis al; dieselfde moeder, dieselfde kerk, dieselfde beweging, dieselfde
ding. Die voorbereide grond is dieselfde, waar die Woord val; maar een van hulle, soos
hier, is verdraai. Verstaan julle? Sê “amen” as julle kan. [Gemeente sê: “Amen.” —
Red.] Sien, een van hulle is 'n verdraaïng, want dis die verkeerde vader. Wat, ek sal
eendag bewys, as God my sal toelaat, dat denominasie die merk van die dier is. Sien,
dis die verkeerde vader, hy beweeg die mense na 'n organisasie in plaas van na die
Woord. Sien, dis die verkeerde vader. Dis 'n Kain beweging.
59 Wanneer ek hierdie keer huis toe gaan, preek ek oor die onderwerp, Die Spoor Van
Die Slang; die dier aan die begin, en die dier aan die einde; en volg hom reg deur die
Bybel, en wys hoe hy opeindig. Sien? En julle almal sal dit deur die telefoon kry, julle
sien, as die Here ons toelaat om dit te doen. En nou kyk net hoe slinks is daardie kêrel,
hoe hy is net presies net … Wel, hulle is net soos Judas en Jesus daar, beide broers in
hulle stam, net soos Esau en Jakob. En—en soos die—die kraai  en die duif,  wat op
dieselfde hok sit. En alles is 'n tweeling, in—in hierdie groot oorlogvoering waarin ons is.

60 Die vyand gebruik misleiding, soos hy aan Eva gedoen het, “O, God het gesê?
Sekerlik, maar—maar sekerlik …” Sien?

Sien, probeer om te redeneer verby wat God oorspronklik gesê het: “Jy sal sterf!”



Krag Van Transformasie 14

Hy het gesê, “Ja, God het Dit gesê, maar sekerlik …” Sien daardie sproei oor dit?
Sien? Maar wat God sê, hou God, Hy het nie hulp van Satan nodig nie. Hy hou Dit. So,
moet  nooit  mislei  word  deur  dit  nie.  Nou  ons  let  op,  dan,  dat  dit  van  sy  soort
voortgebring het. Nou in Génesis hier, vind ons uit, na die gif van kennis gespuit is.

Nou,  wetenskap  is  kennis.  En  al  wat  ons  hoor  is:  “Wetenskap,  wetenskap,
wetenskap, wetenskap.” Die groot onderwerp in die skool: Wetenskap! Vandag, 'n beter
motor, 'n beter hierdie, 'n beter huis, 'n beter tuiste, 'n beter hierdie, 'n beter daardie.
Wat doen ons? Sterwe, die hele tyd. Het 'n motorkar gemaak, ons het opgehou loop;
opgehou loop,  ons sou in vet  verander.  Wel,  ons het nie meer mense nie;  ons het
jellievisse. Dis reg.
61 En die vrou, al wat sy doen, gooi die klere, en dan [Broer Branham tik iets — Red.]
druk 'n knoppie, daar is dit.  Wanneer, jou mammie het gewoonlik na die spruit toe
gestap, en dra water aan, en kap hout, en kook oor 'n ketel iewers, en—en was haar
klere so. En ons is so sag, as hulle dit doen, dan sou dit ons doodmaak. Maar, ons kan
dit nie help nie, hierdie is die eeu waarin ons lewe.

Selfs wetenskap sê nou, dat, “Klein meisies gaan deur menopouse, jong vroue
tussen twintig en vyf-en-twintig jaar oud.” Ek ontmoet hulle reg in die ry. “Daardie jong
manne gaan deur  hulle  middeljare,  tussen twintig  en vyf-en-twintig  jaar  oud.”  My
moeder … My vrou is daar deur, omtrent vyf-en-dertig na veertig. My ma het daar deur
gegaan, van vyf-en-veertig tot vyftig. Kyk hoe die agteruitgang in hierdie laaste dae.
Want hoekom? Ons werk meer op wetenskap.
62 Honderd en vyftig jaar gelede, die enigste vervoer wat 'n mens gehad het was te
perd of te voet. En nou gaan hy per straler, amper per 'n gedagte. Sien, wetenskap het
dit gedoen, en dis van die duiwel. Nou julle sê, “Dit reg, Broer Branham?” Ja, meneer.

Laat ons nou Génesis neem, 4.

Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here, …

Nou kyk die eerste ding wat hy gedoen het. (Julle sê vir my wanneer julle dink ons
het  genoeg  hier,  ek  sal  net  op  hierdie  stop  enige  plek.)  Sien,  “Kain  het  uit  die
Teenwoordigheid van die Here uitgegaan.” Daar het hy sy fout gemaak. En daar is waar
jy 'n fout sal maak, en daar is waar ek die fout sal maak, die einste minuut wanneer ons
uit die Teenwoordigheid van God stap.

…gaan Kain … van die aangesig van die Here, en hy het gewoon in die land
Nod, aan die oostekant van Eden.

63 Sien hoe godsdienstig dit was, het omgegaan na die “Ooste” kant, Ooste kant.

En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar.
Daarna bou hy n stad (sien, beskawing), en noem die stad na die naam van
sy seun Henog.

En … Henog is Irad gebore; En Irad was … en Irad was … [Leë kol op band
— Red.]

… het vir hom twee vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada, en
die naam van die tweede Silla.

En  Adah  het  Jabal  gebaar  …  die  vader  van  die  tentbewoners  en  die
veeboere.

Die naam van sy broer was Jubal. (Ek reken, J-u-b-al) Hy was die vader
van almal wat op siters en fluite speel.(Sien, musiek; wetenskap, sien kom
in.)

En Silla … het ook gebaar, naamlik Tubul-Kain, 'n smid wat allerhande
koper-  en  ysterinstrumente  gemaak het.  (met  ander  woorde,  soort  van
vorming, plaas dit bymekaar), En die suster van Tubal-… Tubal-Kain was
Naema.

En Lameg het aan sy vroue gesê: Ada en Silla, hoor na my stem! Vroue
van Lameg, luister na my woord! Voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my
wond, en 'n seun wat my kwes.

Want Kain sal sewe maal gewreek word, maar Lameg sewen-en-sewentig
…  maal.
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64 Nou let op, so gou soos hulle uit die Teenwoordigheid van die Here gegaan het, het
hulle stede begin bou, het hulle begin instrumente maak; hulle het wetenskap begin,
hoe om geelkoper en yster te maak, en —en speel musiek, ensovoorts. Sien? Sien? Nou
waar het dit vandaan gekom? Wie het uitgegaan? Kain, die saad van die slang. Verstaan
julle  dit?  [Gemeente  sê:  “Amen.”  — Red.]  Kain  het  uitgegaan.  En,  let  op,  hy  het
uitgegaan van die Teenwoordigheid van die Here, en begin werk in wetenskap.

Nou kyk waar hy steeds werk, sien: wetenskap, geleerdheid, stede, kultuur. Dis
van  die  duiwel.  Wie  het  dit  begin?  Die  duiwel.  Wie  is  dit  van  vandag?  Die  duiwel.
Atoombomme en dinge, om ons mee te vernietig. Ons leef in dit. Ons moet hier lewe.
Ons is 'n wese, ons moet hier bly. Maar God se groot beskawing sal nie enige van dit
daarin hê nie. Sien? En wetenskap neem—neem die natuurlike dinge en verdraai dit om
dinge te doen wat dit nie bedoel was om te doen nie.
65 En so is wetenskaplike godsdiens! Dit neem die Woord van God en maak 'n kerk
organisasie daaruit, in plaas van om die dinge te doen wat dit veronderstel is om te
doen.

Hulle sê: “Die dae van wonderwerke is verby.”

Die Bybel het gesê, “Hy is dieselfde gister, vandag, en vir altyd.”

“Daar is nie so 'n ding soos Goddelike genesing nie.”

“Gaan die hele wêreld in en verkondig die Evangelie aan elke skepsel.  Hierdie
tekens sal hulle volg wat glo: In My Naam sal hulle duiwels uitdryf; hulle sal met nuwe
tale spreek; as hulle slange opneem, of dodelike dinge drink, dit sal hulle nie skaad nie;
as hulle hul hande op die siekes lê, sal hulle gesond word.” Wat? Dan, al die nasies,
almal, elke skepsel! “Kyk, ek is met julle, selfs tot die einde van die aarde, einde van
die—van die wêreld kosmos, die hele ding, einde tot die voleinding.” Hy is absoluut daar!
66 En nou, sien, hulle neem wetenskap, en sê, “O, wel, so lank as ons saam vergader
en by die kerk aansluit, en ons hierdie word, of 'n goeie eerlike lidmaat. Ons betaal ons
… ”

Sien, dis—dis nie om te sê, “O, daar is nie so-iets soos God nie. Julle het my band
gehoor oor die vals christusse in die laaste dae. Sien, nie die vals Jesus (Satan het beter
as dit geweet, sien), maar dis vals christusse. Christus beteken die ”gesalfde een.“ En
hulle is werklik gesalfdes, gesalf met (wat?) die Heilige Gees, om tekens en wonders te
doen. En hulle doen dit.

Maar, sien, wanneer dit nou is, ons is in die laaste eeu, nie terug in die Pinkstereeu
nie. Ons is hier in die laaste eeu. En die eerste eeu begin met die Woord, wat Christus
was. En die laaste eeu moet eindig met die Woord, wat Christus is. En hierdie ander
dinge, hierdie doppe ensovoorts, soos ek verduidelik het, is net draers van die Woord,
om sy doel te dien totdat Dit in die volle gestalte kom, sien, van wat die oorspronklike
korrel was.
67 Nou die 25ste vers.

En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set
genoem. Want het sy gesê, God het my n ander kind geskenk in die plek van
Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het.

En  om Set  … En ook vir Set is n seun gebore, wat hy Enos genoem het.
Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep.

Sien hoe daardie slang se saad afgegaan het na wetenskap, geleerdheid, stede, en
musiek, en groot dinge, en geleerdheid, en wetenskap, ensovoorts.

68 Maar die saad van die regverdige een, wie dit was … Sien, Eva het nie 'n saad
gehad nie. Julle weet dit. Die vrou het nie 'n saad nie, die vroulike. Sy het 'n eier, maar
nie  'n  saad  nie.  Maar  sy  …  het  hom  bestem,  'n  saad,  sien,  bestem  deur  God  se
bestemming, sy het die saad geneem. En die groot Saad, natuurlik, van die vrou, was
deur God gegee. Sien, God het vir haar 'n saad bestem in plek van die een wat Kain
dood gemaak het, dat, die vyand, dood, slang se saad het God se saad doodgemaak, in
verdraaïng daar, julle sien. God het bestem, deur die vrou, 'n Saad, wat Christus is,
sien,  om die  oorspronklike  saad terug te  bring.  Sien  julle  dit?  En so  julle  sien  die
verdraaïng het die dood gebring deur geleerdheid en intelligensie, en wat ons vandag
noem, wetenskap en godsdiens, ensovoorts, dit het die dood gebring. Maar sy … het
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hom bestem, 'n saad, en toe het die mens begin roep na die Naam van die Here, en het
weer begin terugkom na die Woord. Sien?

En onthou, volg daardie saad, soos ons dit sal naspoor in 'n paar weke, oor hierdie
slang. Jy gaan dit na, dit kronkel reg deur die Skrif. Hou dit dop. Daardie twee ranke
groei reg bymekaar, soos julle my Boodskap gehoor het op “die wynstok.” Hulle groei
saam op, en so naby mekaar dat dit sou byna die einste uitverkorenes mislei, indien
moontlik, in die laaste dae wanneer dit tot by die hoof kom. Dit bring 'n graan voort net
soos 'n koring, maar dit is nie 'n koring nie, sien, dit is nie. Dis nog 'n dop.
69 Nou, sien daar: beskawing, geleerdheid … ek dink ek het omtrent nog tien Skrifte,
julle sien, het dit neergeskryf, maar ek dink nie om daardeur te gaan nie. Maar ons
verstaan deur hierdie, dat geleerdheid, wetenskap en beskawing, van die duiwel is. Dis
reg. Dit is nie van God nie. Dit is van die duiwel. Nou, ek het nie gesê julle behoort dit
nie te hê nie. Nee, sekerlik nie. 'n Bietjie later, ek kan, ons sal dit bewys dat; dat God …

Net soos wat julle vroue klere dra, ons mans. Ons was nie veronderstel om klere te
dra nie, in die begin. Maar, sien, aangesien ons in hierdie eeu lewe waarin ons lewe,
moet ons klere dra, sien. Dis vir ons bestem om dit te doen. Ons moet dit dra. Maar in
die begin, ons dit nie nodig gehad nie, sien, want ons het geen sonde geken nie. Maar
nou moet ons.

70 Nou  moet  ons  moet  motors  hê.  Nou  moet  ons  plekke  toe  gaan  en  besoek,
ensovoorts, in motors en wetenskap, ensovoorts, maar dit is nie van God nie. Dit is nie
van God nie. Geleerdheid, maar hulle is …

God  se  vorm  van  geleerdheid,  beskawing,  wetenskap,  is  in  sy  oorspronklike
toestand, sien, dit gaan bokant hierdie wat ons doen.

Nou kyk, hulle neem sekere dinge en voeg sekere dinge bymekaar, en dit maak 'n
chemikalieë wat sal vernietig. Nou los hulle in hul regte posisie, hulle is goed; sit hulle
bymekaar, hulle is almal verkeerd. Sien? Sien, dit bring die dood.

71 En wanneer jy probeer om die Woord van God te neem en sit Dit in godsdiens van
hierdie wêreld, bring julle die dood vir julleself. Dit maak die onderwerp dood. Sien wat
ek bedoel? Dit maak die persoon dood. Jy sê, “Wel, nou kyk, julle glo in God.”

“O, nou, jy hoef dit nie te glo nie. As julle—julle—julle … ons kerk.” Reg dan, dis die
slag wat die—wat die onderwerp doodmaak.

Jy moet alles opsy skuif, en net die Woord neem. Bly net by daardie Woord. Moenie
gaan nie. Wanneer God so gesê het, dis net wat dit is. Ek gee nie om wat geleerdheid
kan bewys nie.

72 In die dae van Noag, kon hulle bewys daar was geen water daarbo in die lug nie.
Maar God het gesê daar gaan sommige afkom en dit het gekom. Dis reg.

Hulle  sê vandag: “Daar is  geen vuur daarbo,  om te val  nie.”  Maar kyk dit  val,
eendag. Uh-huh. “Hoe gaan ons dit doen en dat doen?” Kyk God doen dit. Hy sal. Hy het
gesê dit sou dit doen.

En daardie Saad sal iewers 'n houvas neem. Glorie aan God! Die enigste ding wat
Hy soek, vandag, is 'n teëlaarde, iewers waar Dit kan groei.

Dit sal in iemand begin, en hulle sal Dit verdraai, en Dit besproei soos hy vir Eva
het. Dit het in Eva begin, vir haar om die teëlaarde voort te bring en seuns van God
voort te bring, nie seuns van Satan nie. Maar sy was 'n teëlaarde, en dit het in die
verkeerde plek geval.  So sal  die  Woord val  in  'n  ongelowige,  of  'n  twyfelaar,  of  'n
skeptiese. Dit sal 'n kerklidmaat van hulle maak, maar nooit 'n seun of dogter van God
nie. Jy vertel hulle om hulle hare te laat groei; hulle sal in jou gesig lag. Jy vertel hulle
om hierdie of daardie te doen, of die man om dit te doen, hulle lag in jou gesig. Dis nie
seuns van God nie. Dis die verkeerde teëlaarde, tog hou hulle die Saad. Sien die valse
gesalfdes? Hulle is gesalf, ja, met die Heilige Gees, praat in tale, en doen tekens en
wonders; maar dit is van Satan.

73 Jesus het gesê, “Baie sal na My kom in daardie dag, en sê: 'Here, Here, het ek nie
duiwels uitgedryf, en—en het groot, magtige werke en wonders in U Naam gedoen nie?'”
Hy het gesê, “Gaan weg van My, julle werkers van ongeregtigheid.”

Wat is ongeregtigheid? Dawid het gesê: “As ek ongeregtigheid bespeur in my hart,
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God sal my nie hoor nie.” Sien?

Ongeregtigheid is iets wat jy weet wat jy behoort te doen en jy sal dit nie doen nie.
Julle weet beter,  maar sal  dit  nie doen nie.  Dis ongeregtigheid,  sien. Jy weet hulle
behoort by die Woord van God te bly, maar vir die kerk se onthalwe, of iemand anders
se onthalwe, of iets anders, julle sal wegdwaal van die Woord van God en doen wat die
organisasie sê. “Wel, ek weet nie. My kerk sê ons behoort dit op hierdie manier te doen,
en ek glo dit hierdie manier.”

Sien, en dis reg voor jou dat jy dit nie moet doen nie. Dis ongeregtigheid. “Gaan
weg van My, julle werkers van ongeregtigheid.”

74 Kyk na die groot Apostel Paulus, in I Korinthiërs 13, hy het gesê, “Al praat ek die
tale van mense en Engele …” Nou julle wat wil, of iemand wil, daarop lê dat dit is die
bewys van die Heilige Gees? Paulus het gesê: “Al sou ek met tale spreek soos mense en
Engele, en het nie die liefde nie” soos julle almal hier onder julle het, “is ek niks.” Sien?

Jy kan met tale praat, ja, want Dit is die Woord. 'n Prediker kan hierdie Woord
neem, en voortgaan en Dit preek, en sê daardie Woord, en daardie Woord sal groei.
Maar die prediker kon 'n skynheilige wees, homself. Dis die Woord. Sien? Maar die ware
lewende skepsel van God neem al die doel, die Woord. “Mens sal nie van brood alleen
lewe nie, maar van elke Woord wat uitgaan.” En voeg jy iets anders met Dit, het jy 'n
verdraaide plant.
75 As ek hier begin met koring, en sit  'n—'n kankerroos met dit,  en sou dit saam
kruisteel, as dit so gedoen kon word deur die stuifmeel, en daar in sit, het ek 'n koring-
kankerroos. Sien? Dit lyk soos 'n koring, en tog is dit 'n kankerroos. Dit is nie egte lewe
nie, dit kan sigself nie reproduseer nie. Sien? Dit sal voortkom, maar dit kan sigself nie
reproduseer nie.

'n—'n—'n Donkie kan terugteel na 'n merrie perd, en sy sal 'n muil voortbring, maar
daardie muil kan nie terugteel na 'n muil nie. Dis 'n baster.

76 “Laat elke woord voortbring volgens sy soort.” Sien, dit kan eenmaal teel. En die
kerk kan kom as 'n organisasie, eenmaal, maar dit kan homself nie terugteel nie; dit
bring 'n ander organisasie voort. Lutheraan kan nie terug geteel word na die Lutheraan
nie; dit bring 'n Metodis voort. En 'n Metodiste bring 'n Pinkster uit. Sien, dit kan nie
terug geteel word nie, want dis dood. Dit kan nie 'n herlewing begin nie. Waar het God
ooit 'n herlewing begin in 'n organisasie? Gaan jou geskiedenis na. Hy het nooit. Dis die
organisasie wat vorm agterna die herlewing.

Toe  Luther,  die  man  van  God,  na  vore  gekom  het  met  die  boodskap  van
regverdigmaking, agterna het die Lutherse kerk gekom. Hulle kon nooit op bou nie.

Toe het God 'n man gestuur met die naam van John Wesley, daar het 'n herlewing
daarna  gekom.  Wat  het  hulle  gedoen?  Het  georganiseer.  Dit  kon  nooit  weer  self
voortbring nie. Sien, dis steriel.

Halleluja! Maar die Woord van God sal ewig voortduur! Dis reg. Dit sal Sy eie soort
voortbring.

77 Hier kom 'n Pinkster aan, hy kan nie; kyk wat dit gedoen het, het georganiseer. Dit
kan nie homself terugteel nie. Hulle kan Oral Robertses en alle andere hê, reg oor die
land, dit kan dit nie doen nie. Dit sal reguit terug gaan na daardie ou natuurlike teel van
die muil. Dit kan nie! Maak nie saak hoeveel inspuitings dit het nie, dis steeds; hoeveel
van die geestelike verhoudings dit het, en wat ook al dit het, dis … Julle, nou julle is
volwassenes, julle weet wat ek van praat. Maak nie saak hoeveel man en vroue dit het
nie, en wat ook al meer, en hoeveel klein susters dit daarop bou nie, en klein kerke en
organisasies, dit kan nie 'n herlewing teel nie. Dis klaar. Dit het oor die wêreld gekruis,
van die Woord van God, en dit kan nie sigself reproduseer nie. God sal een of ander iets
anders oprig en Sy Woord begin voortbeweeg; en as dit organiseer, sal dit ook sterf! Dis
reg. Dit kan nie homself weer reproduseer nie, want dis 'n baster. Dis korrek.

78 Kyk  na  jou  bastermielie  vandag,  hulle  sê:  “Dis  die  beste  mielie.”  Dis—dis  'n
moordenaar. Dis wat julle doodmaak. Julle lewens was nie gemaak vir … Julle liggame
was nie gemaak daarvoor nie. Julle liggame was gemaak vir die oorspronklike graan. Dis
die rede waarom julle vaders en moeders, ensovoorts, langer gelewe het. Dis die rede
waarom hulle sterk was. Mans, sewentig en tagtig jaar oud, was rof en sterk. Sien, hulle
het van die natuurlike dinge gelewe. Kyk na hierdie ou manne van die berge, lewe op
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takbokke en—en die oorspronklike graan. Sit 'n man hier, in die stad; hier kom hy aan,
'n groot vetsak, teen omtrent vyf-en-dertig, veertig jaar oud. Sag? Sekerlik! Wel, ek
gaan van die onderwerp af, nie waar nie?

79 Let op, maar ek probeer om dit oor te dra aan julle, dis beskawing, wat ons kultuur
noem. Kultuur, jy hoor so baie daarvan. Nou, het jy ooit gehoor wat my estimasie van
kultuur was? Dis 'n man wat nie genoeg durf het om 'n haas dood te maak nie, maar
kan sy maag vol maak daarvan as iemand anders dit dood maak. So, ek, dis wat ek—
ek—ek—ek dink van kultuur, julle sien. Dis, dis reg, sien. Ons het nie …

God kom nie deur ... Dit is nie kultuur 'n man in tot God nie. Jy beskaaf hom nie in
tot God nie. Hy is gebore, 'n saad van God, van God, was altyd God, en kan nooit niks
anders wees maar God nie. Julle is nie gekultiveerd in Dit nie.

80 Nou, hoe het hy sy soort van Eden, en deur 'n misvormde saad! Satan het sy groot
self, sy groot Eden nou. Wat is dit? Kultuur, wetenskap, pragtige kerke, hoê torings,
goeie gepoleerde predikers, geleerdheid: “DA., D., Ph.D., LL.D., Doktor van Literatuur,
Doktor van Godsgeleerdheid, Doktors!” Elke keer wanneer jy dit verklaar het, dit neem
hom net soveel verder van God, en gooi hom heeltemal weg. En die gemeentes wil nie
iemand hê wat daar staan en die woorde gebruik van “tref, hain't, en tote, en gaan, en
bring nie.” Hulle wil dit nie hê nie. Hulle wil iets hê wat pragtig is.

Dis dieselfde ding wat Kain in gedagte gehad het (hulle pappa, by die begin), het
blomme en vrugte van die land aangebied, toe God offerhande wou hê, 'n man met die
openbaring van God: dit was bloed! Nie 'n peer, of 'n perske, of 'n pruim, of wat dit
ookal was, of, 'n appelkoos, soos hulle nou sê: dit was die bloed wat ons uitgebring het
uit die tuin van Eden, 'n—'n degradeerde bloed, 'n vrou wat die saad van die verkeerde
persoon in die skoot geplant het en toe begin het.
81 Nou vind ons, om te bewys die Boodskap is net op tyd, wat ek met julle oor praat,
om dit  te bewys,  kyk rond in die dae van verbastering vandag, wat probeer om 'n
mooier spesie voort te bring. Kyk na verbastering. Kyk in die plant lewe. Hier verlede
somer …

Dit was hierdie somer, dit was, ek het 'n ou wilde blom (hy wys my daar 'n paar
minute gelede, kom dit in my gedagte), 'n klein wilde blom wat ek hier in die bedding
het, ek moes daardie ding tweekeer 'n dag water gee, om dit lewendig te hou. Dit was 'n
baster. Maar die oorsprong was van 'n ander klein geel blom, wat saam met iets anders
gemeng was, om hierdie blom te maak.

En daardie klein kêrel het daar uitgestaan, toe, jy kon tien voet grawe in die grond
en kan nie eens genoeg vog kry om te spuug nie. Sien, dit was—dit was—dit het net in
die stof gelewe, en dit was net so mooi, was nie eers nodig om dit water te gee nie. Dit
was die oorspronklike. Dit was nie verbaster nie. Daar was niks vermeng daaraan nie,
dit was eg blom.

En hierdie was iets wat vermeng was, moet dit water gee en dit troetel, en dit
baba. Sien? Hierdie het jy nie; geen goggas kom op dit nie. Ons moet dit besproei, en
alle andere, om hulle te behou; en die vlieë en muggies en dinge, van hulle af te hou. As
jy nie, sal dit hulle doodmaak.

Jy hoef nie, 'n muggie sou nie naby hom kom nie!

82 O, dis 'n ware, egte, wedergebore Christen. Julle kan hom versoek het met enigiets
wat jy wil. Hy is steeds 'n Christen. Versoek haar waar jy ook al wil wees, sy is steeds 'n
Christen.

'n Klein dametjie van een van die broers hier, party van julle mense, hulle kerk het
die  ander  dag vir  my 'n  brief  geskryf.  Het  gesê,  “Pappa wil  nie  hê ek moet  na die
bofbal... of na die korfbal spel toe gaan nie, Broer Branham. Ons glo …” Sy het gesê,
was twaalf jaar oud, gesê, “Broer Branham, ons glo jy het die Woord van die Here, in
wat jy ons nou sê.” Het gesê, “ek het soort van gedink pappa is verkeerd. Maar,” gesê,
“wat jy sê, ek gaan glo.” Nou, daardie soet klein dogtertjie, sien.

Ek het so gedink. “Wel,” ek het gesê, “skat, kyk as jy 'n Christen is, is jy 'n Christen
op enige plek. Maak nie saak waar jy is nie, jy is steeds 'n Christen. Maar,” ek het gesê,
“jy sien, op die korfbalbaan, wat pappa aan dink, jy kan hoor hoe die kinders growwe
taal gebruik en aangaan. Ek glo steeds jy sou 'n Christen wees. Maar, jy sien, pappa is
meer gevorderd in die lewe as jy. Sien?” Nou, ek het gesê, “Nou jy is twaalf jaar oud, en
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jy het gesê jy het 'n suster, vier. Nou sy wil hê jy moet papier poppe sny. 'O, gaan weg,
ek het nie tyd om papier poppe te sny nie.' Sien, jy is verder gevorderd as klein sussie.”

Nou dis waar die kerk moet wees vandag, verder gevorderd in die Woord van God.
Nie Metodis, Baptis, Pinksters, Presbiteriaan nie; maar gevorderd in die Woord, na seuns
en dogters van God. Uh! Goed. Goed. Die Boodskap wat betyds is, bewys.

83 Deur wetenskap, deur sy wetenskap en navorsing, julle sien, het hulle probeer om
alles te verdraai, maak 'n verskillende saad, maak iets anders, maak dit mooier.

Kyk na ons susters. Ek het 'n rukkie gelede 'n opmerking gemaak, hoe mooi hulle
lyk. O, jy mag hulle laat deelneem in 'n wêreld kompetisie met sommige van hierdie
Gloria Swansons, of sommige van hierdie ontkleedansers en dinge hier in Kalifornië, en
hulle sou dit 'n miljoen myl mis. Maar hulle naam is nie op daardie boek van roem nie;
dis op die Boek van die Lewe, sien. Uh-huh. “'n Sagmoedige en 'n nederige gees is 'n
groot skat by God.” En die Bybel het vir—vir ons vroue gesê om hulself te “versier met
'n sagmoedige en nederige gees, onderwerp julle aan julle mans, en teerheid.” Dis wat
'n groot prys is in die oë van God. Sien? Dis reg.

84 Nie al  hierdie hier  nie,  dis  wat hulle  gedoen het;  hulle,  Max Factor,  het  vroue
pragtig gemaak, uiterlik, wat van Satan is. Al daardie goed is van die duiwel. Het julle
dit geweet? Sekerlik. Dis alles van die duiwel.

Nou ek onthou my vroutjie toe sy mooi en jonk was, sy het nie grimering gedra nie.
Nee. Sy het gekom, ek het haar gedoop in die Naam van Jesus, toe sy rokkies gedra het
tot  by  haar  kneë  soos  dit,  sien.  Maar  nou  word  sy  oud,  sy  het  gesê,  “Ek  raak  so
verrimpeld.”

Ek het gesê: “Jy weet, soos jy ouer word, my oë raak swakker. Ek onthou jou hoe
jy was, en ek onthou en weet in my hart wat jy eendag gaan wees. Sien? Sien? Sien,
met 'n stil en soet gees wat jy het, sal God ons weer saam kry daar oorkant. Dis dit, dan
sal ons nooit verander word nie.” So waarom …

85 Maar, julle sien, in die dae van Noag, toe die seuns van God die dogters van die
mens gesien het, was mooi, het hulle vir hulself vroue geneem, vir eggenote. Sien, die
seuns van God het die dogters van die mens gesien, want hulle was uitlokkend en—en
het so aangetrek. Hulle, hulle het die vroue begeer, en het hulle geneem, sien.

Ek is dankbaar dat julle seuns van God verby dit gekyk het, sien, hoedat vroue
hulleself maak. Sien?

Maar wat is dit? Dis alles mooi. Dis 'n verbastering. Neem party van hulle, was hulle
gesig, hulle … jy sou nie weet wat jy sou kry nie. Sien? En dis reg. Miskien genoeg
humeur om 'n kettingsaag te beveg, en—en nare, en—en platvloers, en vuil, en flankeer
rond met ander mans.

86 Ek gee nie om wat, my vrou, ek—ek respekteer getrouheid in enige vrou. Toe ek 'n
seuntjie was, het ek altyd gesê: “As 'n neger vrou getrou wou wees, sou ek die laaste
druppel van my bloed stort om haar so te hou.” Sien, ek respekteer wat reg is, die regte
ding. Ek het probeer om daarvolgens te lewe, my lewe lank. Ek was toe jonk, nou is ek
oud, ek het nie my idees in die minste verander nie. Sien?

87 Wetenskap, in dieselfde patroon wat Eva gedoen het, het hy ook gedoen aan die
kerk, verdraai haar oor. Hy het sy planne vandag uitgevoer, deur sy verbasterde kerk,
sy moderne Eden wat ons vandag het. Ons lewe in 'n wetenskaplike Eden, Satan se
Eden, 'n wetenskaplike Eden.

As jy sou wil daarheen blaai, na Jesaja 14:12. Ek sal dit aanhaal vir julle, as julle
wil, as julle wil, 12 en 14.

… Satan het in homself gesê, ek sal myself verhef bo die Allerhoogste.

Hy sou 'n koninkryk hê, dat dit sal wees selfs die seuns van God hom sou
aanbid.

En dis net presies wat hy gedoen het. Hy het dit gedoen deur kerk, godsdiens, soos
hy aanvanklik begin het, godsdiens. Hy het dit gedoen.

88 Ook soos die profeet Paulus gesien het, in II Tessalonicense die 2de hoofstuk, dat
hy—hy eindig in E- … sy, die groot wetenskaplike Eden in hierdie dag, in wetenskap, in
geleerdheid en beskawing. En het gemaak, homself,  en sal  uiteindelik eindig in die
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ekumeniese raad, waar al die kerke sal moet buig voor hom. En sien wat dit is? Dis
daardie gees van dwaling wat onder die mense werk; seuns van God, wat na die beeld
van God gemaak is; en dogters van die mens, wat na die beeld van die mens gemaak is;
het hulle onder valse indruk gebring, soos met Eva. En het gevorm, homself, deur sy eie
kunsies  van  wetenskap  en  geleerdheid  en  kultuur,  totdat  hy  homself  'n  moderne,
wetenskaplike, doods-Eden.

Waar, God, deur Sy Woord, gespreek het, en Hy het 'n Eden gehad sonder dood;
geen wetenskap, geen geleerdheid soos ons vandag het nie, of geen beskawing.

89 Sien julle dit nou, verstaan dit? Sien, nou het hy sy Eden. Kyk, al die kerke aanbid
hom. Dit sit … Twee Tessalonicense hier, het Hy gesê.

… daardie man wat homself God noem, sit in die tempel van God, ...

En al … van die aarde sal neerbuig en hom aanbid, almal wie se name nie
van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam
wat geslag is, geskrywe is nie.

Sien, dis 'n moderne Eden. Nou wat doen hy, homself? Hy beweeg homself, Rome,
sy finale groot maaltyd, die plek Eden.

Jy sien waar daardie pous hierheen gekom het die ander dag? Het julle opgemerk
al daardie dertien's wat toe gebeur het? Hy het dertien woorde gespreek, dertien het
nagmaal geneem, het in Yankee stadium gepraat, wat dertien is. Alles was dertien.

En ons volk se nommer is dertien, verskyn in die 13de hoofstuk van Openbaring;
dertien strepe, dertien sterre, dertien tralies, dertien getalle op die muntstukke, dertien
sterre op die muntstuk, alles is dertien, en 'n vrou.

90 Hier kom die pous, die kop, na die vrou; die valse antichris na die valse bruid, van
wetenskap.  Wat,  ons  wêreld,  ons  Amerikaanse  oosterse  wêreld  hier,  of  Westerse
Wêreld, wat die wêreld gelei het, in wetenskap. Kom na haar, in sy wetenskaplike kerk,
en nou buig al die Protestante voor hom, sien, op dertien. Sien julle dit? Alles is in 'n
dertien. Ons hele nasie, alle andere, is dertien, 'n vrou se wêreld. Sien, hier is ons, ons
het dit.  Dit het 'n vrou se wêreld geword in die tuin van Eden, maar dit sal God se
wêreld wees eendag. Let nou op.

Nou, ook, hierdie profete en dinge het dit voorspel.

91 En nou het alles weer gekom soos dit was voor God op die aarde beweeg het, dit
het 'n geestelike chaos geword. Sekerlik, dit het.

Let hier op die tweede Eden tipefiseer naby die eerste, om te mislei, amper om die
Uitverkorenes te neem. Let nou op, dat. Ek gaan nou hier vergelyk, net 'n paar minute.
Nou moet ek ophou, want dis elfuur, en so luister. Hierdie twee Edens, hoe hierdie Eden
probeer het om te tipeer, net soos Satan gedoen het in die begin, aan Eva in die ware
Eden, die eerste Eden. Hou hulle dop, dieselfde soort  saam. Sien, ons het dit,  nou
verstaan almal duidelik, 'n wetenskaplike Eden waarin ons lewe. Sien? Nou, dit was nie
God se Eden nie.

God se Eden kom nie deur wetenskap, geleerdheid, kultuur nie. Dit kom deur die
Woord, sien, noem al hierdie dinge asof hulle nie was nie. En let op, in die tuin van Eden
… Laat ons dit net 'n bietjie vergelyk. Nou let op.

92 Die man en sy vrou (hoof van die … in die tuin van Eden), die paar was nakend en
het dit nie geweet nie. Is dit reg? In God se Eden, die paar was nakend en het dit nie
geweet nie.

Nou is hulle weer naak en weet dit nie, Openbaring 3, die Laodicése Kerkeeu.

Omdat jy … naak, ellendig, arm, beklaenswaardig, blind, en dit nie weet
nie.

Nou, in God se Eden, was hulle nakend en het dit nie geweet nie. En nou in Satan
se Eden, deur wetenskap en geleerdheid, is hulle weer naak en weet dit nie. Wat 'n
verdraaiing!

Kyk na vandag. Kyk na die man, wat probeer om sy vrou se onderklere te dra; en
sy probeer om sy klere te dra. En hy probeer om sy hare te laat groei soos hare; en sy
sny haar hare af soos syne. O, o, o, goeiste! Mans probeer wees soos vrouens, vrouens
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probeer wees soos mans, 'n verdraaiing!

Dis dieselfde ding wat die kerk doen, dieselfde ding, die Laodicense Eeu. Let op.

93 Die rede waarom hulle nie geweet het dat hulle nakend was nie, in die begin, daar
was 'n Heilige Gees wat hulle van hulle naaktheid gesluier het. Hulle het dit nie geweet
nie. Die Heilige Gees was oor hulle oë, hulle het niks gesien behalwe hulle broer en
suster, sien. Die wette, hulle het nie geweet hulle was nakend nie. Heilige Gees!

Nou  die  gees  van  onheiligheid,  onreinheid  en  wellus,  het  hulle  versluier;
geleerdheid, wetenskap, “Wel, dis wetenskaplik. Dra kortbroek, dis koeler.” Die Indiane
leer jou beter as dit. Hulle draai hulle toe in 'n kombers, om lugversorgd te wees, sien,
en plaas op hulle. Sien, geleerdheid het absoluut gekom na 'n tyd, die einste ding wat
hulle  gedink het  wat  hulle  na kultuur  en beskawing gebring het,  het  hulle  weer  in
onkunde geplaas, erger as wat hulle in die eerste plek was.
94 Onderrig, geleerdheid, kyk na skole! Kyk daar onder by die universiteit,  ander
aand, daardie kêrels! Hoeveel babatjies word gebore deur daardie jong dames daar,
deur die jong dames elke jaar by die universiteit! Julle dink! Jy sê, “Dit is straat snert.”
En daardie kêrels, daardie “een-en-twintig juwele,” noem hulle hulle, met lipstiffie aan,
en—en hare gordyntjiekapsel, ingedraai met krullers en wat daar hang. Hulle sê dit. En
vuil-nek,  vieslike!  Jy  sê,  “Wel,  dis  net  straat  skop.”  Is  dit?  Dis  studente  van  die
universiteit.

Hulle het baie dronk geword, die ander aand. En hulle het nie geweet wat om te
doen nie, en so, om pret te hê. En drank en owerspel, en alles soos daardie, was nie
genoeg vir hulle nie. Hulle het die bottels gebreek, en na vrouens se deure gehardloop,
en aan die deur geklop, hulle kom, slaan hulle in die gesig. Sny een meisie se oog
heeltemal uit, en 'n klomp van hulle geskend vir die res van hulle lewe. Jy dink hulle sou
dit openbaar? Nee.

Twee van hulle kêrels wat op-en-af ry in die straat, en twee jong getroude vroue
wat op—op die trappe sit, en hulle het die vroue beledig. Die polisie het hulle gevang en
hulle in die tronk gesit. Die dekaan het daar gekom. En die hele ding floreer in daardie
universiteit, dis die enigste werk wat hulle daar het. Gesê, “Daardie is my kinders. Jy
laat hulle los.” Hulle het hulle losgelaat.

Daar het julle dit; beskawing, geleerdheid, lei na dood en chaos, en hel. Moenie na
daardie goed luister nie. Let nou op.

95 Eva moes net 'n klein bietjie loer, om te sien hoe die wêreld lyk. Julle weet, baie
keer, “Moet ons net 'n bietjie van hierdie dra.” Of, julle weet wat ek bedoel, moet net 'n
bietjie loer, om te sien. Nou in Johannes of …

Een Johannes 2:15, God het gesê, “As jy die wêreld liefhet of selfs die liefde van
die wêreld, is die liefde van God nie eens in julle nie.” Die dinge wat daar buite is, is
dood. Jy is besny, afgesny van dit. Jy wil nie die dinge van die wêreld hê nie, jy is dood
daarvoor. Hulle is dood. Jy wil nie enigiets hê wat dood is nie. Dis verrot. Dit stink. Hoe
kan 'n lewendige iets wil hê wat onrein is soos daardie? Sien, jy is lewendig in Christus.
Die Woord maak jou lewendig.
96 Goeiste, as ek daar aan dink in hierdie dag waarin ons lewe, geleerdheid genoem!
Jy  kan  nie  eens  in  die  preekstoel  staan  behalwe  as  jy  'n  Doktor's  graad  het  nie,
ensovoorts.

Dit herinner my aan 'n kapelaan, eenkeer, wat uit die weermag kom. Hy het gesê—
hy het gesê, “Broer Branham,” (Dit was net na die Eerste Wêreldoorlog.) het gesê, die
kapelaan het gesê, “sersant kom verby en sê: 'Kapelaan, wil jy saam met my uit ry na
die strydfront, uit op die Argonne,'” daar anderkant vanaf La Salle, Lorraine, Frankryk,
julle weet. En gesê: “Ek het na die Argonne Woud toe gegaan.” En gesê: “Hy het die
getal geneem van so baie tenks wat opgeblaas was.”

En gesê: “Dit was op 'n Paasoggend.” Het gesê: “Ek is net deur … ek het saam met
'n verpleegster  gestap,  en sy het  vir  daardie gewonde seuns,  'n  Amerikaanse roos
gegee, julle weet, een Amerikaner het gewoonlik. Daardie seuns het die roos gegryp, en
net geskree en huil, want hulle het geweet dit kom van die huis af.” Sien, dit was van
die huis af.

En dis hoe ek dink ons moet met die Woord doen, sien, gryp Dit, “O God!” Dit kom
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van ons Huis, sien.

97 Het gesê: “My hart was seer … ” Hy het gesê, “Ek het daar uitgegaan en gesê … En
die—die kaptein het voortgegaan om 'n getal te kry van hoeveel tenks vernietig is, en
sulke dinge.” Het gesê: “Die Heilige Gees het gesê: 'Gaan na daardie klein rots.'” En hy
het rondgekyk. Het gesê, “Hulle het daardie mosterd en chloor gas gegooi en,” gesê, “al
die blare van die bome is afgebrand. Daar was nie 'n lewende ding oor nie, en hier was
dit Paasfees!” Hy het gesê: “Wat 'n Paasfees! Wat 'n Paasfees, wanneer nie eers gras op
die grond nie, niks nie!” En gesê Iets het hom na 'n rots toe aangetrek. Hy het die rots
omgekeer, gesê, “Daar was 'n Paasfees blommetjie onder dit, was beskerm onder die
rots, deur al die giftige gasse.” En gesê: “ek het gedink, 'O God, hou my onder die Rots
van die Eeue, totdat al die giftige gasse verby is, en laat my in die Land daar oorkant
blom.'”

98 Ons kon net hier stop, as jy wil, want ek—ek het so baie hier, ek sal nooit daar by
uitkom nie, in elk geval, sien, van dinge. So miskien kan ek weer terugkom en dit vir
julle gee.

O, ek het so pas klaar gepreek oor, “A Thinking Man's Filter,” julle almal het Dit
gelees, sien, “produseer 'n heilige man se smaak.” Dink, broers. Wat jy ook al doen,
dink! Éfesiërs 5:26, daar sê dit.

En ons het gepraat, gepraat oor die woord van die uitverkorenes, sien julle, dit laat
so baie van hulle struikel. Dis God se Woord. Hy, Hy gebruik dit, “want ons is uitverkies
deur die Woord van God.” En dit, in dat ons … Wanneer jy uitverkies is, wel, dit moet
gebeur, want dit is dit. God, God het julle gekies want Hy het geweet wat jy van die
begin af sou doen.

99 En moenie dat die duiwel julle besproei met geleerdheid en gif, en sulke goed soos,
“Jy moet modern wees. Jy moet hierdie wees.” Jy hoef niks anders te wees as seuns en
dogters van God nie. En as jy van die Woord gebore is, is jy. Let op daardie sproei. As jy
'n saad neem, 'n goeie saad, en jy besproei dit, sal dit—sal dit doodmaak. En as hulle
hierdie denominasionele goed oor julle sproei, sal dit die invloed van die oorspronklike
Woord ruïneer. As hulle vir jou sê, “Jy moet dit doen. Wel, die ander meisies doen dit.
Die ander mans doen dit.” Moet dit nie glo nie. Dit sal God se invloed van Sy Woord op
julle ruïneer. Julle weet dit.

100 Ons teks sê, “Moenie gelykvormig word nie,” besproei, “maar word verander,” die
saad wat in jou is.

Mense van vandag tree op asof hulle glo daar is nie eers 'n God nie. Het julle dit
geweet? Hulle tree so op. Nou, ek wil hulle nie dwase noem nie, maar hulle tree op soos
dit. Want, Psalms 14:1 sê, “Die dwaas sê in sy hart, Daar is geen God nie.” Julle behoort
nie 'n persoon 'n dwaas te noem nie. Maar hulle tree sekerlik op asof hulle is, want hulle
doen nie … Hulle tree op asof daar geen God is nie. Hierdie Woord word net geïgnoreer.

101 Kyk, die ander dag hier, het hulle my genooi om in die kamer te kom kyk … Billy
Paul, glo ek, of party van hulle, het gesê daar was 'n—'n godsdienstige program op die
televisie.

Ons het nie televisie nie. Daar sal nie een in my huis wees nie, nooit. Maar daar
was 'n … Julle wil dit hê, dit hang van julle af. Maar God het vir my gesê om dit nie te
doen nie.

En toe ons daar ingetrek het, ek het van hierdie aangename suster daar gehuur, sy
het 'n televisie gehad hulle moes dit hê om haar huis te verhuur. En ek het hulle na
godsdienstige  program  laat  kyk,  so  hulle—hulle  het  geroep  en  gesê  daar  was  'n
Evangelie gesang op.

En jy praat van 'n klomp Rickies, wat daar optree soos hulle gedoen het, noem
hulself Evangelie sangers! Dit was 'n bespotting van Jesus Christus, om te sien soos
hulle aangaan, hulleself skud, en—en hierdie Rickified kapsel en alles, julle weet. Net, dit
net—dit het net gelyk—dit het net gelyk soos 'n bespotting!

102 Kain was so 'n persoon, godsdienstig in daad, sekerlik. Maar hy het die verkeerde
saad in hom gehad, sien, en daarom het dit die saad van die slang voortgebring. Satan
het gesis oor hierdie saad van Eden, en dis wat 'n Kain voortgebring het. Hy het sy gif
daarop gesit.
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Hy, Kain, het geweet wat die volmaakte wil van God was. Hy het die volmaakte wil
van God geweet. Kain het dit geweet. Hoekom? Maar, hy het geweier om dit te doen, hy
het toe bewys om die saad van die slang te wees. Toe hy die volmaakte wil van God
sien, het hy dit  geweier. Hy gesien toe God Abel se boodskap bevestig het. Hy het
geweet dit was die wil van God. Sien? Hy het gesien God bevestig Abel se boodskap. En
wat  het  God  vir  hom  gesê?  En  Hy  het  net,  Hy  het  gesê:  “Doen  dieselfde,  doen
aanbidding  soos  jou  broer,  en—en  jy  sal  goed  doen.”  Maar  julle  sien,  hy  het  die
volmaakte wil van God gesien, maar hy wou dit nie gehad het nie. Sien, hy wou iets by
dit voeg.

103 En hierdie teoloë sien hierdie Bybel, hulle lees Dit, maar hulle wil dit nie doen nie.
Sien? Dit wys die slang se saad. Hulle het Dit bevestigd gesien, en so eenvoudig voor die
mense, maar dit lyk asof dit so moeilik is vir mense om nederig te word vir die Woord
van God.

Vind julle nie almal dat, wanneer jy praat, julle vroue, met die meisies, om lang
hare te dra, en hulle sê, “Hoekom is jou hare lank?” Sien? “Hoekom dra jy lang rokke,?”
Julle gaan praat met hulle, hulle gee jou soort van die skouer. Is dit nie reg nie? Sien,
hulle weet dis reg, as daar—as daar enige dame in hulle is. Sien? Hulle weet dis reg.
Maar, julle sien, hulle kan hulself nie verneder tot Dit nie. Sien, dis hoekom.

Sien hoe Kain dit  gedoen het? Hy kon homself  nie verneder tot die bevestigde
Woord van God nie. Hy kon dit nie doen nie.

104 O, selfs die Pinkster sê: “Glorie aan God! Halleluja! Ek sny my hare, en praat in
tale!” Huh! Dit wys reg daar daar is iets verkeerd, sien, die saad bring iets anders voort.

'n Saad kan nie. 'n Saad van God kan nie 'n vrou met afgesnyde hare voort bring
nie. Dit kan dit nie doen nie. Kan dit net nie doen nie, want die Bybel het so gesê. Sien,
Dit kan dit nie doen nie. Nee, meneer.

Nou dit lyk so moeilik om verneder tot God se Woord.

105 Let dit op in Génesis 4:6 en 7, lees net een of ander Skrif hier. “Doen wat Abel
gedoen het.” Hy het gesê: “As jy—jy sien wat jou broer …” Gesê: “Gaan voort en doen
wat Abel gedoen het, doen dieselfde soort diens wat hy gedoen het, en—en ek sal jou
seën. As jy nie, sonde lê voor jou deur.” Nou, sonde is “ongeloof.” “As jy nie doen wat
Abel gedoen het nie! Jy het gesien ek het hom bevestig, en hom reg gemaak. Nou as jy
dit nie doen nie, dan wys dit dat—dat sonde, ongeloof, voor die deur lê.” Sien?

En vandag sien hulle wat God bevestig. Hulle sien wat God doen. Hulle sien al
hierdie dinge gebeur. Hulle weet daarvan. God wys Sy tekens in die hemel daarbo en op
aarde hier onder, en al hierdie dinge soos dit is, en hulle sien wat gebeur. Maar hulle sal
dit nie doen nie. Sien, Satan, die saad van die slang; slim, kom uit kweekskole, geleerd
tot op die kol, elke woord, elke alles, staan in die preekstoel net so korrek, en elke
woord moet presies wees, die grammatika moet reg wees, en alles reg. Sien? Sekerlik,
hulle kan hulleself nie so verneder nie, 'n kêrel soos dit. Sien, hulle kan dit net nie doen
nie. Hulle sal nie. Hulle kan dit net nie doen nie.

106 Nou,  “So  nie,  sonde  lê  by  die  deur;  ongeloof  lê,”  dan  word  hy  opsetlik
ongehoorsaam. “En as jy weet om goed te doen, en dit  nie doen nie,  vir  jou is  dit
sonde,”  as  jy  weet  wat  reg  is  en  jy  doen  dit  nie.  Sien?  Dan  word  hy  opsetlik
ongehoorsaam nadat die Woord bevestig is, dan het hy die skeidingslyn oorkruis, dan
was hy uitgewerp uit Eden toe hy oorgegaan het. Daar is 'n lyn om net so ver te gaan,
en, as jy sou verder gaan aan die anderkant, is julle uit. Julle weet dit, weet julle nie?
Daar is 'n lyn. As julle dit nie glo nie, lees Hebreërs 10:26. Dis die Skrif  wat ek na
verwys het, sien.

Want  as  ons  opsetlik  sondig,  nadat  ons  die  kennis  van  die  waarheid
ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie,

Dis die Nuwe Testament. Is dit reg? “As ons opsetlik sondig nadat ons die Kennis
ontvang het wat aan julle verkondig is, voorgelees aan julle, aan julle bewys is; na ons
die kennis van die Waarheid sien, en jy gaan voort en is ongelowig, opsetlik, is daar
geen offerande meer vir sonde nie.”

Maar 'n … verskriklike verwagting … en n vuurgloed, wat die teëstanders
sal verteer.
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Is dit reg? Jy kan die lyn kruis. Soos die kinders van Israel gedoen het in hulle reis,
kom deur die wildernis, Israel het dieselfde gedoen. Nadat hulle Moses se boodskap
gehoor en dit bevestig gesien het; geluister het na 'n valse profeet wat gesê het: “O,
nou kyk, kinders, ons is almal dieselfde. Ons behoort te trou een tussen die ander, en
ons behoort dit te doen.” En Moses het vir hulle anders vertel, en gesien hoe God dit
bevestig. Want, Bileam was skynbaar 'n meer instruktiewe man as Moses, sien. Hy het
van  'n  aansienlike  nasie  gekom waar  daar  voortreflike  mense  was,  en  almal  was
georganiseerd, die land van Moab, groot leërs, en groot dinge wat die mense in daardie
dae sou gevrees het. En hier kom 'n profeet af, 'n profeet, gesalfde een, vals gesalfde
een, sien, kom af na 'n gesalfde een (kyk hoe naby), en het die mense geleer, en baie
van hulle het dit nagevolg. Jy moet dit nooit vergeet nie. Sien, het die ding gevolg wat
nie die Woord was nie, die bevestigde beproefde Woord!

107 Moenie laat iemand hier in kom en jou iets anders vertel nie. Kyk wat God bevestig
en bewys.

Nou as daardie mense teruggekyk het, en sê, “Moses! God het in die lug verskyn.
En die man het in bestaan gespreek, vlooie, vlieë, paddas; geneem vanuit die bestaan,
swere en siektes. Het die Skelfsee oopgemaak, en ons het gekom … En ons gevoed met
manna uit die hemel. O, dis ons profeet!”

Maar hier kom 'n ander profeet af, “Glorie aan God! Ek is ook 'n profeet.” Sê, “Nou,
julle almal, ek sê vir julle. Nou, nou verstaan julle, ek gebruik beter grammatika as
Moses. En ek is hierdie manier en daardie manier, sien,” ensovoorts.

En  voor  jy  weet,  het  hulle  daarvoor  geval.  En  elkeen  van  hulle  het  net  daar
omgekom in die wildernis. Nie een van hulle het gelewe nie. Hulle het nooit nie. Hulle sal
nie in die Hemel wees nie, nie een van hulle nie. Jesus het gesê.

Hulle het gesê: “Ons vaders het manna geëet in die woestyn!” Sien, Pinkster, is
reg, sien, hulle het werklik deur al die ondervindings gekom. Hulle, “Ons vaders het
manna geëet in die woestyn!”

Hy het gesê, “En hulle is, elkeen, dood.” Dood is “Ewige skeiding.” Hulle sal nooit
weer  opstaan  nie,  alhoewel  hulle  deur  al  die  ondervindings  gegaan  het.  Figuurlik
gesproke, het hulle in tale gepraat, en in die Gees gedans, en alles.

108 Maar toe dit by die beslissende botsing tussen die Woord tussen twee profete kom,
een van hulle  op  die  Woord,  en  die  ander  een  af  van  die  Woord;  beide  van  hulle,
profete. Verstaan julle? Sê: “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Een op die Woord,
en die ander een af van die Woord; beide van hulle, profete, bewys dat hulle profete is.
Maar een was met die Woord, sien. Vals gesalfdes in die laaste dae, sien. Een … Profete,
albei van hulle, profete; een op die Woord en een (een) bevestig deur die Woord, en die
ander een was nie bevestig deur die Woord nie. Kain en Abel,  weer. Sien die twee,
vals—vals en waar? Goed.

109 Maar elke een van hulle het in die wildernis verrot, en het omgekom. Hulle siele is
dood, en weg. En hulle is reg in die weg van diens, kerk toe gaan en die einste dinge
wat God hulle verordineer het om te doen, maar het 'n valse leraar aanvaar, wie nie
bevestig was deur die Woord nie, om as reg bewys te wees nie. Tog, hy was die Doktor
van Godsgeleerdheid, en wat ook al meer jy omtrent 'n ware profeet wil noem, maar
was nie geestelik bewys deur die Woord en deur die tekens van God nie. En hulle het in
die woestyn omgekom; regverdig, eerbare, godsdienstige mense, het gesterf, en sal
nooit in die Hemel wees nie.

110 Sien waar moet ons loop? Verstaan? [Gemeente sê: “Ja.” — Red.] Moet dit nie laat
glip nie.

Dieselfde  soos  in  die  tye  van Noag se  saad-Woord 'n  drywende transformasie
opgerig het vanaf die aarde na die lug. Dit het kranksinnig geklink vir die mense, om 'n
klein sekte soos Noag gehad het. En hy het vir hulle, gesê, “SO SPREEK DIE HERE. God
het gespreek, en daar gaan 'n reën kom.”

Wetenskap, en die geleerdes en godsdienstiges van daardie dag, het gesê, “Kyk na
daardie ou gek. Hy word oud, sy verstand is besig om te gaan.”

Sien, maar hy was reg, want hy was 'n bevestigde profeet. En dan, met die endtyd,
was  sy  boodskap  waarlik  bevestig.  Wat  sou  hy  doen?  Hy  het  van  die  aarde  na
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Heerlikheid  verander,  deur  'n  ark,  van  die  Woord  wat  hy  gepreek  het.  Dit  was
getransformeer.

Die wetenskaplike besproeïng het die res van hulle verrot tot in die oordeel. Hulle
het verrot op die waters van die oordeel, van die vloed.

Wat  probeer  mense  doen  vandag,  in  hierdie  groot  wetenskaplike  eeu  van
geleerdheid, die Eden kerk, herstel weer na sy Eden, wetenskaplike toestand, in plaas
van die Woord? Verhef hulle die Woord van God? Probeer mense die Woord van God
verhef, of probeer hulle hulself verhef? Watter is dit? Wonder?

111 Die kerk is misvormde saad: kennis, program, het veroorsaak dat die hele ras
weer, deur wetenskap, om wetenskaplik onkundig te wees van die Woord van God.
Wetenskaplik onkundig van die Woord van God! Dis 'n groot mondvol, is dit nie? Maar,
hulle is.

Sê, “Dit kan nie wees nie”?

Dit  was toe Jesus gekom het.  Die  dag toe Jesus gekom het,  daardie—daardie
mense het die Woord van God geken, net op papier. Het hulle nie? Sekerlik. Maar hulle
was onkundig Wie Hy was, toe hulle God op die vlerke van 'n duif gesien het, doen en
maak presies net wat Hy gesê het Hy sou doen. En Hy het gedoen net wat die Woord
gesê het. “As Ek nie die werke van my Vader doen nie, moet My dan nie glo nie.” Maar
Hy het net soos die Woord gesê het Hy sou doen. En hulle was wetenskaplike manne in
daardie dae, maar wetenskaplik onkundig, om opsetlik te sondig.

112 Wellus  het  verblind.  Hulle  het  God se  Woord  nodig  om haar  te  wys,  om haar
naaktheid te wys. In Openbaring 3, het gesê: “Ek raai jou aan om van My salf te koop,
dat julle oë mag open, dat julle jul naaktheid kan sien.”

Die salf is God se Woord, die genesing van die oë wat jou van natuurlike dinge van
die wêreld bring, en julle transformeer, deur die krag van God, in Sy Teenwoordigheid.
Dan sien julle! Jy sê, “ek was eens verlore, nou is ek gevind. Ek was blind, maar nou
sien ek.” Sien, dit sou anders wees.

Dis wat die kerk se uitroep is vandag, is, “Ek raai jou aan om van My salf te koop
vir jou oë, dat jy gesalf kan word met My salf, en dan sal jy sien.”

113 Laat die Heilige Gees op enige persoon kom wat waarlik iets in sy binneste het!
Genesing kom van die binnekant. Laat daardie genesing kom van die Gees wat in jou is.
As dit 'n egte Gees is wat die ware Saad salf, kan Dit niks doen behalwe om 'n seun of
dogter van God voort te bring nie. Maar die egte Gees kan op 'n—'n kankerroos saad
kom, die reën kan op 'n kankerroos val, en dit sal dit laat lewe net soos dit op 'n koring
val,  en dit laat lewe. “Maar aan hulle vrugte sal hulle geken word.” Sien? Ons is 'n
vrugteboom, van God, dra Sy Woord.

Jesus het gesê: “Laat 'n man homself verloën en My volg. Laat hom sy geleerdheid
ontken, sy kennis ontken, sy grade ontken; sy kruis opneem en My volg.”

114 Mense het hulle algehele gedagtes van fatsoenlikheid verloor. Ek gaan deur klein
Skrifte hier, net vir … ek wou myself omtrent vyf minute daarvoor gee, tien, sien. Mense
het hulle algemene fatsoenlikheid onder mekaar verloor. Hulle is—hulle is nie soos hulle
eers was nie. Manne van hoë ouderdom, van broers en ek, hier, weet, en vroue. Mense
tree nie meer op soos hulle eers was nie. Hulle het hul gewone begrip verloor. Die—die—
die verstandelike—die verstandelike effek wat dit op die mense van hierdie moderne
wetenskaplike  dag  waarin  ons  lewe  gehad  het,  het  veroorsaak  dat  mense  hulle
natuurlike redenasies verloor het. Hulle beskou nie iemand, 'n vrou, as 'n suster en 'n
broer nie. Dis iets vuil. Sodra hulle …

115 En die vroue moet hulself so immoreel aan trek, om tussen mense te wees. En
hulle sê: “ek is 'n goeie vrou.” Wel, hoekom stel sy haarself dan so voor daarbuite? Sy is
verblind. Wel, as—as julle … As een van hierdie susters hier, van—van jong ouderdom,
as jou moeder of my moeder sou uitgestap het op die straat, die manier van een van
hierdie vroue, hulle sou haar in die kranksinnige inrigting gesit het; sy het nie eens
genoeg verstand om te weet om haar klere aan te trek nie. Wel, as dit kranksinnigheid
toe was, is dit kranksinnigheid nou. Dis steeds dieselfde soort vrou. Sien? Maar hulle het
al  hulle  welvoeglikheid  verloor,  al  hulle  insig.  Hulle  het  hulle  s'n  verloor.  En  met
moderne insig, met kultuur en geleerdheid, “Dit is gesonder, met dit.” Dis sondig en
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dood! Let op. Hulle is, o, nie soos hulle eers was nie. Wanneer die …

116 En let  op in  die  kerk lewe.  Dit  was altyd,  in  die  kerk se bestaan,  lank gelede,
wanneer  die  profeet  iets  gehad  het  om  te  sê,  SO  SPREEK  DIE  HERE,  het  mense
gehandel. Hulle het net Daarby gebly. Hulle het gehandel. Maar nou, “Ek hou nie van
daardie kêrel nie. Stem hom uit.” Huh! Sien? Uh-huh. Sien, hulle het nie meer insig nie.
Die mense word net nie meer beweeg deur die Gees van God nie.

God  se  Woord  is  Sy  Gees,  en  Sy  Woord  kom na  Sy  profeet.  En  die  Woord  is
veronderstel om jou te transformeer van wat die dinge van die wêreld is, na die beeld
van seuns en dogters van God. En die Woord kan net deur hierdie profete kom, soos
hulle gespreek het. En dit moes vergelyk word met die Woord, en wys dat dit die Woord
was. Dan as jy daardie Woord aanvaar, Dit sal jou transformeer; van 'n seun van God,
of 'n dogter … of, van 'n seun van die wêreld, die dogter van die wêreld, na 'n seun en
dogter van God.

117 Kyk na julle hier. Hoeveel het die ervaring gehad? Elkeen van ons. Ons het daardie
ondervinding  gehad.  Want,  Dit  was  gespreek,  Dit  was  geglo,  en  die  Woord  het
voortgekom en het in die binneste van die hart geval, en daar het Dit gegroei reg uit dit
uit. Sien?

Transformeer  jouself,  Sy  Heilige  Gees  transformeer  die  saad  Woord  na  Sy
ewebeeld. Soos as 'n peerboom 'n peer voortbring, 'n appelboom 'n appel, sulke dinge;
Sy Woord sal seuns en dogters van God voortbring. Dis wat dit veronderstel is om te
doen.

118 Een dag wanneer die wêreld weer in duisternis en chaos lê,  die Gees van God
beweeg rondom, in die voorbestemde saad. 'n Voorbestemde saad, die voorbestemde,
dit was getransformeer. Dit het Jesaja 9:6 geneem.

Nou, daardie profeet wat daar staan, wat 'n—'n man wat 'n invloed oor die nasies
die gehad het, die mense. Die godsdienstige mense van sy dag het hom geglo; nie almal
van hulle nie, hulle het nooit. Maar, hierdie profeet, hulle het gesien dat daardie man
dinge spreek en dit was presies reg. Wat hy gesê het was perfek, en dit het gebeur. En,
hier, hierdie man moes opstaan voor sy mense, en sê: “'n Maagd sal swanger word,” o,
sonder rede. Maar, julle sien, God het dit nie gespreek nie, Homself, Hy spreek dit deur
Sy profete. Nou, daar was niks in die Bybel geskryf omtrent dit nie, maar hierdie profeet
het opgestaan, gesê: “'n Maagd sal …” In Jesaja 9:6, “Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n
Seun is aan ons gegee; Sy Naam sal genoem word 'Raadsman, Vredevors, Sterke God,
Ewigdurende  Vader.'”  Nou  as  “'n  maagd  sal  swanger  word,”  daardie  Woord  was
gespreek, wat 'n kiem was, die skoot moet daar wees om dit te ontvang, eendag. Hy het
deur die lande nagevors, daar was niemand nie. Hy het deur die lande gegaan, daar was
niemand nie.
119 En  baie  naby  agthonderd  jaar  later,  het  daardie  voorbestemde  saad  'n  skoot
gevind, en het begin groei.

Net  soos  God  gedoen  het  aan  die  begin,  “Laat  daar  lig  wees,”  en  miskien
agthonderd jaar later het die lig voort gekom. “Laat daar 'n boom wees, ”dit het weer so
voortgekom, alles wat Hy gesê het.

Hier is 'n voorbestemde saad wat Emmanuel voortbring, “God met ons.” “En na
Hom  sal  die  Heidene  soek,”  en  Dit  Wie  ons  na  soek  vandag,  Jesus.  Sien  julle,
voorbestemde saad!

120 Satan het probeer om dit  te besproei,  soos hy vir  Eva het.  Hy het dit  probeer
besproei, maar hy het misluk. Met Sy afweermiddel hier op, Hy was 'n voorbestemde
saad. Hulle kon Hom nie in neem nie, om Hom 'n Fariseër of 'n Sadduseër te maak nie.
Hulle  kon Hom nie maak om aan enige organisasie  te  behoort  nie.  Hy was God se
voorbestemde, gesproke Woord. Satan kon nie sy ongeloof op Hom werp nie. Hy het 'n
afweermiddel op Hom gehad.

God, besproei ons met 'n afweermiddel, is my gebed. Dis reg.

Toe het die Gees op Hom voortbeweeg en het Hom na Golgota toe gestuur, na die
kruis, om Lig te bring in hierdie dag, en Lig na al die uitverkore sade na die Kerk van
hierdie dag, transformeerde seuns en dogters van God, in Sy Teenwoordigheid.

121 Moenie struikel oor die woord “uitverkiesing” nie. Ek het daardeur gegaan, julle
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sien. Ek wil jou wys, Efésiërs 1:5.

Sien, net soos jy was, kyk, net soos jy in jou vader was; soos ek nou die aand gesê
het, net soos jy in jou vader was in die begin. As jy nie was nie, sou jy nie hier gewees
het nie. Maar, julle sien, dit moes na 'n teelaarde toe gaan, om jou voort te bring. En
nou is jy sy seun, jy's sy dogter. Sien, dis 'n saad. En dan as jy ooit …

As jy nou 'n Christen is, 'n egte voorbestemde saad, was jy in God voor daar 'n …
Jy was altyd in God. Die oorsprong van jou lewe, wat 'n eienskap van God is, wat Sy
denke was.

122 Sê, byvoorbeeld, hierdie mooi klein dametjie wat hier sit, sien. God het gesê, “In
die  dag  sal  daar  'n  dogtertjie  wees,  haar  naam sal  So-en-so  wees.  Sy  sal  hierdie,
daarom, en dit,” en selfs tot hierdie einste uur, “sy sou sit en luister na die Boodskap,
aangetrek in 'n rooi rok.” Sien, dit was Sy gedagte. Wie ook al jou man is, en wie hy ook
al is; en Hy sou dit bymekaar bring, en jy sou hier sit in—in hierdie—hierdie stad op
hierdie dag. Daar kon geen manier vir julle wees om dit te faal nie, sien, want jy groei.
En solank as jy saad binne-in is, wat groei, jy moet net presies produseer wat die saad
sê wat jy sou doen. Dis presies. Dis Sy Woord; Hy hou Sy Woord, Hy waak oor Dit.

123 Jy was in jou vader, as 'n kiem, en jy het voort gekom as 'n dogter; jy, jy, elkeen
van julle, broers en susters, julle het voort gekom. As jy nie in jou vader was nie, dan
sou jy nie hier gewees het nie.

En  as  jy  nie  in  God  was  nie  …  As  jy  die  boodskap  van  die  Bybel  glo,  en  die
teenwoordige Boodskap van die dag, 'n bevestiging van Dit; die rede waarom jy hier sit,
want jy was voorbestem om hier te sit. Jy sou nie hier gewees het nie, andersins; jy sou
op die straat gewees het, miskien dronk, sommige van julle; en sommige van julle
daarbuite en loop rond met 'n ander man se vrou; en julle vroue buite, getroud, en loop
rond met 'n ander vrou se man, of iets soos dit. Sien, maar jy was voorbestem om hier
te wees. Sien, jy kan dit nie help nie. Jy het 'n Vader, Hy is God, en jy was 'n saad.

124 En toe Hy op 'n punt kom, Hy het jou nou waar … Jy was toe in Hom, as 'n gedagte,
nou is jy 'n persoon wat met Hom kan gemeenskap kan hou. Sien? Soos jy in was, julle
was  in  julle  vaders,  in  die  begin,  maar  nou  is  julle  seuns  en  dogters,  so  jy  kan
gemeenskap  hê  met  jou  ouer.  Nou  is  ons  seuns  en  dogters  van  God,  wat  kan
gemeenskap hou met ons Vader, God. Sien, dis net so pragtig! Hou julle nie daarvan
nie? [Gemeente sê: “Ja!” — Red.] Dan word jy soos Hy. En as ons seuns was, dan is
julle eienskappe, en was in Sy vorm van die begin af.

En, onthou, as julle in Hom was in die begin; en toe Jesus, wat God is, die Woord
het vlees geword en onder ons kom woon; dan was julle in Hom en die beledigings wat
hy moes hoor. Jy het na Gólgota gegaan met Hom, in Hom. Jy het gesterf, in Hom. Jy
het opgestaan, in Hom. En nou sit julle saam in Hemelse plekke, in Hom. Sien?

125 As ek 'n Amerikaner is, staan ek saam met al haar skandes, staan ek vir al haar
glorie.  Wat  ook al  sy  was,  is  ek.  Ek's  'n  Amerikaanse burger.  Ek was … Ek het  op
Plymouth Rots geland. Ja, meneer. Ja, ek het op Plymouth Rots geland. Ek het geteken
… ek was in die saal daardie oggend toe hulle het die Verklaring van Onafhanklikheid
geteken het. Ek het dit geteken met hulle. Ek is deel van haar ekonomie. Ek het die
Verklaring van Onafhanklikheid geteken. Dis reg. Ek was saam met Washington, by
Valley Forge, toe hy die rivier oorgesteek het. Ek was daar daardie oggend. Ek het saam
met hom gebid. Ek was. Jy was, as 'n Amerikaner. As jy 'n Amerikaner is, was jy. Vir,
alles wat Amerika is, is jy. Ek het die vlag—vlag gehys op Guam. Ek het hulle gehelp om
dit te doen. Ek het elke fort geneem. Ek het haar skande gedra, as 'n revolusionêr. Wat
ook al sy was, is ek.

126 En wat ook al Christus was, is ek. Wat Hy is, is ek. O God! As Hy beskou word as 'n
fanatikus, so moet ek wees. As Hy 'n—'n Beëlsebub was, deur Sy werke van Sy Gees, is
ek ook. Wat Hy ook al was, is ek. Wat ook al Hy was, is julle.

Ons moet die daders van haar onsterflikheid wees, haar vryheid of haar reputasie,
haar glorie of haar skande.

Ons moet dit wees. Ons moet die Kerk wees, die Bruid van Jesus Christus. Ek het
saam met Hom op die aarde gelewe, toe Hy gelewe het. Ek het met Hom gesterf toe Hy
gesterf  het.  Ek  het  saam met  Hom opgestaan  toe  Hy  opgestaan  het.  Ek  is  saam
vergader en is sit nou saam met Hom in Hemelse plekke, want ek is deel van Hom.
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Waar Hy ook al is, daar is ek. “Waar My dienskneg is, daar sal ek ook wees.”

127 Nou kan Hy gemeenskap hou saam met ons en deur ons, en rus Sy Woord met ons.
Wat, ons is 'n deel van Sy Woord. Ons … As Hy die Woord is, en ons is deel van Hom,
dan is ons deel van die Woord.

En hoe kan ek ontken ek het 'n hand? Ongeag hoeveel enige idioot sou, verskoon
my, sommige wetenskaplikes sou sê dat—dat ek nie 'n hand het nie; ek het 'n hand! Ek
weet ek het 'n hand. Ek gebruik dit.

En ek weet ek het 'n God. Ek het 'n Verlosser. Ek voel Hom in my siel. Ek, ek is
deel van Hom. Dis wat hierdie Woord sê, dis wat ek is. En as ek een deel van Hierdie
ontken, dan sou dit wees ek ontken dat ek 'n hand, 'n oor, 'n oog het. Ek kon dit nie
doen en nog 'n menslike wese bly nie, in my regte verstand; nóg kan ek enige van God
se Woord ontken en in my regte bly, die regte Gees van God. Ek moet neem wat die
denominasie sê of wat God Daaroor gesê het. Sien? Julle kan dit nie doen nie.
128 Nou, “transformasie.” Hy kan ons transformeer deur Sy Woord, dat ons kan rus,
want ons is 'n deel Daarvan.

En nou is daar baie dinge, wat ek oor my natuurlike geboorte kan praat, daar is
baie dinge in my natuurlike geboorte wat ek nie oor kan spog nie. Ek sal jou sê, ek het
niks om oor te spog nie. My moeder was 'n sondaar, om mee te begin; my vader was 'n
sondaar. En hulle kom uit 'n klomp mense wat kele afsny en geweer vegters, en die
meeste van hulle het gesterf met hulle stewels aan; dronklappe en dranksmokkelaars,
en enigiets anders, van Kentucky. My moeder, 'n half—Indiaan. En ek—ek het niks om
oor te spog nie. Ek kan nie oor my familieboom spog nie.

129 Maar, glorie aan God, daar is een ding wat ek op kan roem, my Tweede Geboorte,
wat van Jesus Christus af kom. Ek kan roem op daardie Ouer wat ons het, want Hy is
my Vader. Hy is my Verlosser. Hy is my Verlosser. Ek kan roem op alles wat Hy het—
wat hy vir  my gedoen het,  want nou word ek Sy seun. Ek is  nie meer 'n seun van
Charles Branham nie,  ek is  'n seun van Jesus Christus. Dis reg. Ek kan nou op my
Geboorte roem. Ek kan nie oor my eerste geboorte spog nie, daar is niks nie, ek is
skaam vir dit. Maar ek is nie skaam vir my Tweede Geboorte nie. Nee, nee. Ek is nie
skaam vir my Tweede Geboorte nie. Hoe het Hy dit gedoen? “Deur die waterbad deur
die Woord.” Dis reg.

130 Waarlike voorbestemde gelowiges bly by die Woord, en hulle sal Dit nie verdraai
nie. Dit kan nie verdraai word nie. O, seuns en dogters van God, waarom kan ons nie
hierdie groot gemeenskap wat ons behoort te hê, met al die seuns en dogters van God
nie? Ons moet  dit  hê.  Maar  hulle  wil  dit  net  nie  doen nie,  dis  al,  want  hulle  is  nie
waarlike seuns en dogters van die …

Sien, soos ek nou die aand gesê het, ek wou … ek het dit hier neergeskryf, maar ek
het nie tyd om daarby uit te kom nie. Ek is klaar en hou nou op.

131 Daardie klein binnekant van die binnekant, dis waar jy begin, wat jou siel is; dan
kom daarvan, jy is 'n gees; en dan word jy 'n lewende wese. Nou, die lewende wese het
vyf sintuie, om kontak te maak; die tweede het vyf sintuie. Dis die buitenste liggaam:
sien, proe, voel, ruik, en hoor. Die binneste liggaam het liefde en gewete, ensovoorts,
vyf sintuie. Maar die binnekant van die binnekant, die beheertoring, dis óf God óf Satan.

En julle kan enige van hierdie dinge namaak om kontak te maak soos—soos die,
soos  'n  Christen;  of  jy  kan  duiwels  uitdryf,  soos  'n  Christen.  Maar  die  binne
beheertoring, die begin, die oorsprong, is nie van God nie, dit sal nooit terug gaan na
God toe nie. Verstaan julle dit? Het Judas nie duiwels uitgedryf nie? Het Kajafas nie, die
een wat Hom veroordeel en Hom doodgemaak het, selfs nie geprofeteer nie? Maar hy
kon nie by die Woord bly nie. Sien? Dis reg.
132 Getransformeer van die kerk en die wêreld, na seuns en dogters van God! Let op,
in afsluiting nou.

En nou hoe die dwalende seuns van God, dwaal daar buite in die wêreld, van hulle
hierdie  denominasie, van denominasie na denominasie, soos dwalende sterre, nooit
standvastig nie. Soos 'n blaar op die water in die herfs. Ons het dit gesien Leo, terug
daar in die Ooste. Die blare het gewaai en op dit geval, en elke bietjie wind waai dit van
hierdie kant na daardie kant toe.
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Maar God wil hê ons moet stabiel wees. “Geanker in Jesus, die storms van die lewe
sal ek trotseer. Geanker in Jesus, ek vrees geen winde of golf nie,” sien, wat dit ook al
is.  Baie  van  julle  onthou  die  Inch  Cape  klok,  toe  jy  in  die  skool  was,  seuntjie  en
dogtertjie in die skool.

133 Abraham en Sara se liggame was getransformeer, om die toestand van die beloofde
Woord te ontmoet. Sien, hulle was oud. Abraham het die belofte ontvang, en Sarah, toe
hy vyf-en-sewentig was, sy was vyf-en-sestig, verby menopouse; met haar saamgelewe
vandat sy 'n meisie was, was 'n half-sister. En, om daardie belofte te hou, beide hulle
liggame was getransformeer, van 'n ou man en vrou, na 'n jong man en vrou, om die
belofte van die dag gestand te doen.

Glorie aan God! Dit laat my so goed voel. Sien? Ek gee nie om wat ek was nie, ek
gee nie om hoe ek hier gekom het nie, ons kan getransformeer word om die belofte van
hierdie dag te ontmoet. Wanneer, ons kan saamwees in eenheid en teerheid van die
Heilige Gees, en lewe soos broers en susters.

134 Henog, sy hele liggaam was getransformeer, om 'n tipe te ontmoet, in God, en hy
was opgeneem na die Hemel selfs sonder om die dood te sien, Henog was. Elia het
dieselfde gedoen.

Jesus se liggaam was verander van 'n dooie, koue vorm, pap, geslaan todat Sy
kneusings en Sy—Sy ribbes deur Sy rug gesteek het. En—en sy hart was deurboor, met
'n spies waarskynlik so wyd, doodgesteek reg deur Sy hart,  en Bloed en water het
uitgekom. Selfs die vogtigheid van Sy liggaam, het uitgegaan, en die Bloed het van die
spies afgeloop, en van Sy voete af, en op die grond gesypel. En Hy was so dood tot die
maan  en  sterre  het  gesê  Hy  was  dood,  die  aarde  het  gesê  Hy  was  dood;  'n
senuweeagtige verswakking gehad, die—die rotse het uit die aarde geskud, en alles.
Alles het gesê Hy was dood; selfs God het Sy gesig verberg. Hy was dood. Maar Sy
liggaam was getransformeer. Hoekom? Want God het gesê: “Ek sal nie Sy siel in die hel
laat bly nie, ook sal Ek nie My Heilige Een verderwing laat sien nie.” Daar is geen manier
om dit te doen nie.

135 Een van hierdie dae, mag ons liggame uitgestrek wees in 'n doodskis. Ons mag
kom … Jy mag kom en na my kyk waar ek in 'n doodskis lê. Ek mag kom en na jou kyk,
miskien die laaste woorde oor jou sê, of iets soos dit. Maar jy sal ons nooit in die graf
hou nie. Hulle mag rotse op jou lê. Hulle mag jou in die see begrawe. Hulle mag doen
wat hulle wil, maar die transformerende Krag van God …

In II Tessalonicense, sê: “Ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, broers,
aangaande hulle wat slaap nie. Want ons sê dit vir julle, ook, deur die Gebooie van die
Here, dat die basuin van God sal weerklink, en die dooies in Christus sal eerste opstaan;
ons  wat  lewe  en  agterbly,”  soos  die  lied  vanmôre  gesê  het:  “sal  saam met  hulle
weggeraap word, die Here tegemoet in die lug.”

136 Die transformerende Krag van God, wat ons uitgeneem het van die chaos van
wetenskap en geleerdheid, en die dinge van die wêreld, en die insig van hierdie moderne
dag, het ons nou getransformeer na seuns en dogters van God. En selfs die dood self
kan ons nooit in die graf hou nie. “Ons sal verander, in 'n oomblik, in 'n oogwink.”

“O, jy bedoel om te sê?”

Ek bedoel om dit te sê dat dit die Waarheid is! Jesus, daardie Woord het op die
aarde gestaan, wat die Woord was, die Een wat opgerig was, en Lasarus opgewek het.
Hy het gesê, “Ek is die Opstanding en die Lewe; hy wat in My glo, hoewel hy dood was,
nogtans sal hy lewe. En wie ook al lewe en in My glo sal nooit sterf nie.” Daar is geen
manier om die lewende Woord van God te stop nie! Dit moet weer opstaan.

137 En van uit hierdie chaos van hierdie moderne wetenskaplike Eden wat ons in lewe,
van  kultuur  en—en  wetenskap  en  geleerdheid,  al  hierdie  moderne  goed,  sal  ons
opstaan! “Hierdie kleed van vlees sal ons laat val, en opstaan en die ewigdurende prys
gryp,” eendag. Ons sal deur die lug gaan, en hierdie sal alles oor wees. Want die Woord
van God wat ons uitgebring het van die moderne denke van ons verstand, wat ons
verstand transformeer na die vernuwing van ons harte teenoor God, en ons geeste;
dieselfde Gees wat dit gespreek het, het ons tot dusver getransformeer, en Dit sal ons
ook in Sy Teenwoordigheid in neem, in Sy Heerlikheid in, met 'n verheerlikte liggaam.

“Hulle sal huise bou en hulle sal dit bewoon. Hulle sal wingerde plant.” In ons hele
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wetenskaplike ondersoek; plant ons 'n tuin, ons seuns kom en neem die vrugte daarvan,
en sy seuns kom en neem dit van hom. En hulle plant, en 'n ander een eet; en hulle
bou, en 'n ander bewoon. “Maar lank sal die dae van My diensknegte wees, hulle sal
daar wees en hulle nageslag met hulle. Hulle sal bou, en 'n ander sal dit nie bewoon nie.
Hulle sal plant, en 'n ander sal nie daarvan eet nie.” Wat? Die einste God, die einste
profeet wat die Woord van God gesê het “'n maagd sal swanger word,” het ons hierdie
belowe!

138 Hoe kry ons dit? Ons is potensieël nou reg daar, sien, want God het so gesê. Dit
moet wees. Toe Hy Lasarus daar opgewek het, het gesê: “Moenie dink dit is vreemd nie,
want die uur kom wanneer almal wat in die graf is sal die Stem van die Seun van die
mens hoor, en sal voort kom; sommige tot skande, en sommige tot Lewe.”

Wat is dit? Transformasie, transformasie deur die Woord van God, maak ons seuns
en dogters van God, en sal ook vir ons lewe gee in die wêreld wat kom. O, goeiste!
Hoeveel meer kan ek sê? Luister nie na ander dinge nie.

Begeer nie hierdie wêreld se vergeefse rykdom nie,
Dit so gou vergaan,
Bou jou hoop op Ewige dinge,
Hulle sal nooit verbygaan nie.
Hou vas aan God se onveranderlike hand! (Laat ons dit sing!)
Hou vas aan God se onveranderlike hand! (Hier is dit!)
Bou jou hoop op Ewige dinge,
Hou vas aan God se onveranderlike hand!
Wanneer ons reis voltooid is,
As aan God ons getrou is,
Helder en mooi ons huis in Heerlikheid,
Ons opgeraapte siel sal sien.
Hou vas aan God se onveranderlike hand! (Word getransformeer!)
Hou vas aan God se onveranderlike hand!
Bou jou hoop op Ewige dinge,
Hou vas aan God se onveranderlike hand!

Moenie notisie neem van wetenskap, wat dit kan bewys nie, as dit teenstrydig is
met die Woord. Sien? Moenie notisie neem van die kerk, wat dit sê, as dit teenstrydig
met die Woord is nie.

Want ons hou vas aan God se onveranderlike hand!

Tye verander, wetenskap verander. Hou daardie Hand wat nie kan verander nie!
Bou jou hoop op Ewige dinge,
Hou vas aan God se onveranderlike hand.

139 Vader God, in U Teenwoordigheid, soos ons hier vergader vanmôre in hierdie, neem
'n langdurige, lang, uitgerekte Boodskap, en, O Here, ek bid dat U die Sade sal plaas in
die harte van hierdie mense. Onthou, Here, ons bid, dat ons swak is, en ons struktuur is
swak, en ons … somtyds weet ons nie watter kant toe nie. Dierbare God, U draai ons en
lei ons deur U groot Gees, Here. Help ons. Moet ons nooit alleen laat nie, Vader. U het
belowe U sal nie. “Ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Ek sal met jou wees.”

En, Vader God, ons bid dat U ons Broer Leo, en Gene sal lei. Maak hulle, Here, die
soort van leiers wat U wil hê oor hierdie mense hier; nie hulle eie gedagtes gebruik nie,
maar laat die groot Heilige Gees hulle rig in wat om te doen.

Seën hierdie manne en vroue, hierdie jong kinders, soos, Here, na my. En ek—ek—
ek bid dat U hulle sal spaar, hulle 'n lang lewe sal gee. Laat, as dit moontlik is, Heer,
laat ons lewe om Sy Koms te sien. Ons glo ons sal, want ons sien alles is nou so naby.
Dis so naby! Skenk dit, Vader. Ons dra hulle op aan U, met onsself, nou, om U te dien,
in Jesus se Naam. Amen.

Ek is jammer ek het julle so lank gehou. Broer Leo.
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