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Aan Broer Boone en die gemeente, dit is beslis 'n groot voorreg vir my om weer terug te wees in San 
Bernardino. Hierdie plek hou baie groot herinneringe van die dae wat verby is. En om dit te hoor, die 
besoek hier, en steeds lewende invloed te hê, wel, laat dit jou beslis bly voel dat die Here ons hiernatoe 
gelei het jare gelede.
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Ek het daarbuite gesit in die parkeerterrein, net nou, om te probeer onthou van een van die 
gebeurtenisse wat plaasgevind het. Daar was 'n Mev. Isaacson wat my tolk was in Finland, met 'n Finse 
veldtog, en sy het na die motor gekom net toe ek vertrek het. En sy het gesê: “Jou stem van Finland.” 
En ek het gewonder of Mev. Isaacson hier rond woon. Ek het nie geweet nie. Ek wonder, is sy nie dalk 
vanaand teenwoordig nie? Mev. Mei Isaacson, en sy's van Finland.

Dan nog 'n besondere ding wat my herinner het, was 'n kelnerinnetjie in 'n restaurant waar ek geëet 
het, iewers naby, wat hulle die Antlers Hotel noem. Ek glo dis reg, nou. En die dametjie het.... Ek het 
saam met haar gebid. Sy het.... Sy, gawe dametjie, maar sy was nie 'n Christen nie. Ek het haar 
uitgenooi na die diens. En sy het 'n baba verloor, en ek glo dat haar man, hulle was uitmekaar. En ons 
het gebid dat sy sou regmaak met haar man, of hulle saam sou regmaak. So, ek wonder net of daardie 
dametjie teenwoordig sou wees. Sien? Die....
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En dan nog 'n gebeurtenis wat plaasgevind het, was 'n babatjie wat van iewers gebring is, omtrent 
'n dag se ry. En dit het gesterf, en het in die moeder se arms gelê. En is weer lewendig gemaak. Is dit.... 
Was daardie persoon teenwoordig hier? En dit het gekom, glo ek, van die staat bo na hierdie kant, 
rondom, was hierbo. En die moedertjie het die helenag lank gery, en die vader, en die moedertjie wat 
daar gesit het, droewig, het haar klein, dooie-vorm babatjie vasgehou. En ek het gedink: “Sulke geloof!” 
As ek die grootste huigelaar in die wêreld was, sou God daardie moeder se geloof geëer het.

Het die babatjie in my hande vasgehou, soos dit, en gebid. Het warm geword, dit het begin beweeg, 
sy ogies oopgemaak. Ek het dit teruggegee aan die moeder. So, hulle was van iewers af. Alhoewel, ek 
dink nie hulle was Pinkster nie. Hulle was net.... Ek glo dit was net een of ander kerk, daardie van.... Ek 
weet nie eens of hulle Christene was, of nie. Het hulle nooit gevra nie. Ek was net so verheug oor die 
babatjie wat weer lewendig geword het.

Sedertdien, Broer Boone, baie water het met die rivier afgegaan. Maar ons dien steeds dieselfde 
God, Wie dieselfde bly gister, vandag, en vir altyd.

Net rondgekyk, gesien Broer Kopp Leroy sit hier. Dis die eerste keer wat ek hom sien in 'n lang tyd. 
['n Broer sê: “Hy's Paulus Kopp hier.”] Paulus. Dis reg. Leroy is jou vader. Dis reg. [“En hy's in Rusland, 
vanaand, so bid vir hom.”] O, goeiste! Rusland. Wel, dis, ek weet, hierdie moedige soldaat daar, hy's daar 
op die dinge van die Koning. [“Reg.”] So, ek is beslis bly om hier te wees en om hierdie jong prediker te 
hoor sê hy is geïnspireer deur die bediening wat ons gehad het terwyl ons hier was. So 'n groot 
ontroering is dit nie!
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En ek vertrou nou, dit, weet ons het.... Mense staan, en ons sal nie te lank hou nie. Ons onthou 
daardie groot genesingsdienste.

Dan, ek verstaan dat daar is 'n broer hier in die omtrek, iewers, wat 'n genesingsveldtog hou, 'n 
broer Leroy Jenkins. Ek glo dis reg. En so is ek baie dankbaar, in die vertroue dat die Here hom seën en 
gee hom 'n groot, groot diens. Dit....
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Goeiste, ek het baie geëerd gevoel, vanaand, om in te kom in 'n kerk soos hierdie. Ek voel altyd 
beter in 'n kerk as wat ek in daardie ouditoriums voel. Daar's niks teen die ouditorium. Maar, julle weet, 
ek.... Dit mag 'n bygeloof wees, of ek net.... Lyk vir my soos 'n waarheid. Sien? Hulle.... Jy gaan in 
daardie ouditoriums in waar daar gevegte, stoeiery, bespotting, alles anders aangaan, bose geeste blyk 
om in daardie plekke rond te hang. Nou, dit mag na 'n bygeloof lyk, maar dit is nie so nie. Maar wanneer 
jy in 'n kerk inkom, jy ... gewoonlik, sekerlik 'n geestelike gemeente, lyk dit asof, dit is, jy voel meer vry, 
asof daar's iets. Die Teenwoordigheid van God is daar. Julle weet, dit blyk anders te wees. Ek weet nie 
watter effek die gebou het nie, maar dis waar die mense bymekaar kom. Natuurlik, dieselfde mense is by 
die ander plek, maar op daardie bose gronde. Mag net ek wees wat so dink. Maar, in elk geval, ek is bly 
om hier te wees vanaand.

En nou ons wil julle nie te lank hou nie, want 'n staande gehoor. En ons gaan, môre-aand, by 'n 
ander plek hier. Ek weet nie eens waar dit is. Dis hier naby. ['n Broer sê: “Orange Show Auditorium. 
Waar? [”Orange Show Auditorium.“] Orange Show Auditorium, vir die dienste môre-aand. Ek.... Dit is 
tussen, ek praat op 'n toer vir die sakemanne se Volle Evangelie Sakemanne se groep. Wat, ek het die 
voorreg gehad om te praat oor die wêreld, vir hulle. En so daarbinne, 'n baie dierbare vriend het ons 
uitgenooi hier oorkant, en ons is bly om in die vergadering vanaand wees.
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Nou, voor ons die Bybel oopmaak.... Nou, enigiemand wat fisiese krag het, kan Dit op hierdie manier 
oopmaak. Sien? Maar dit vat die Heilige Gees om die Woord oop te maak vir ons, ons begrip oop te maak, 
en die Skrifte te openbaar. Ek glo in die Bybel. Ek glo dat Dit God se Woord is. En ek glo dat die aarde, of 
die mense van die aarde, eendag geoordeel gaan word volgens hierdie Woord. Nou, dit mag vreemd lyk. 
Nou, daar's baie wat verskil met daardie idee.

Ek het met 'n baie lojale vriend van my gepraat, nie lank gelede nie, wie Katoliek is. En hy het gesê: 
“God sal die wêreld oordeel volgens die Katolieke kerk.” As dit so is, watter Katolieke kerk? Sien? So, as 
Hy dit oordeel volgens die Metodis, wat dan van die Baptist? Sien? As Hy dit oordeel volgens een, die 
ander een is verlore. So, daar's te veel verwarring daar.
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Maar ons moet Daarheen gaan, vind ons ware stelling, en die Bybel sê dat God die wêreld sal oordeel 
deur Jesus Christus. En Hy is die Woord. Johannes 1: “In die begin was die Woord, en die Woord was by 
God, en die Woord was God. En die Woord het vlees geword en onder ons gewoon.” En Hebreërs 13:8 
het gesê: “Hy's dieselfde gister, vandag, en vir altyd.” En ek glo dat dit die Waarheid is. Nou, ek glo dat 
in....

God, in die begin, as die oneindige God; Hy is eindig en ... of oneindig, liewer. Ons is die eindige. Sy 
verstand is soveel groter, en ons, in ons klein eindige verstand, kan nie Sy groot, oneindige wysheid 
verstaan nie. Maar daarom, wanneer Hy enigiets spreek, mag dit baie vreemd lyk vir ons, om Hom te 
hoor 'n sekere ding sê in die Skrif, maar dit moet gebeur. Ek glo Sy Woorde sal nooit verbygaan nie. 
Daarom, glo ek dat God, in die wete dat ons in ons klein eindige verstand kan nie Sy groot verstand 
interpreteer nie, Hy interpreteer Sy Eie Woord. Hy het nie enige interpreteerder nodig nie. Hy 
interpreteer Sy Eie Woord, deur daardie Woord in Sy seisoen te bevestig.
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Ek glo dat, God, in die begin, dat Noag die Woord was vir daardie dag, vir Sy Boodskap.8

Nou, hier kom, daarna, kom Moses. Nou, Moses kon nie Noag se Woord neem nie. Hy kon nie 'n skip 
bou en hulle uit Egipte laat dryf het, met die Nylrivier af, of na die beloofde land, of sovoorts nie. Sy 
boodskap het nie gewerk in Noag se dag nie; dit was die deel van God se Woord wat as Waarheid 
bevestig is deur Moses.

Ook kon Jesus nie Moses se Woord gehad het nie. En die.... Luther kon nie die woord van die 
Katolieke kerk onderhou nie. Wesley, hy kon nie Luther se Woord onderhou nie. En die Pinkster, hulle kon 
nie die Metodiste Woord neem nie. Hulle.... Sien?

Die Kerk groei. Elke eeu, is dit toegeken in die Skrif hier. So, God, deur die Heilige Gees, openbaar Sy 
Woord, deur Dit te manifesteer, en Dit te bevestig, Self, wat wys dat Dit Sy Woord is wat volbring word 
in die dag wat Dit beloof is.

Jesus het dit gesê. Hy het gesê: “As julle My nie kan glo nie, glo die werke wat Ek doen,” want hulle 
getuig van Wie Hy was, sien, as enigiemand die Skrif sou geken het.
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Nou, Hy het so snaaks, so vreemd gekom, dat die mense Hom nie wou glo nie, want: “Hy, as 'n Man, 
het Homself God gemaak.”

So, Hy was God, in vorm. “God was in Christus, het die wêreld met Homself versoen.”

“En geen mens kan die werke doen sonder dat God met hom is,” soos ons weet Nikodémus dit gesê 
het. Dat, die Sanhedrin het dit geglo.

Nou, ons weet dit, daardie Woord. As hulle die Woord sou geken het! Hy het gesê: “As julle Moses 
geken het, sou julle My geken het, want Moses het van My geskryf.” En ons kyk. As hulle teruggekyk het 
in die Skrif, sien wat die Messias veronderstel was om te doen, dan sou hulle Hom geken het deur die 
bevestiging, dat: “God, deur Christus, die wêreld met Homself versoen het,” en al die beloftes wat van 
die Messias was tot stand bring, dit wat Hy moes doen. Jesus het getuig van daardie Woord, daardie 
Woord laat lewe vir daardie dag.

En ek glo dis dieselfde ding waarin ons vandag lewe: God wat getuig van Sy Woord, deur te bevestig 
wat Hy gesê het Hy sou doen. Nou, ons weet dat hierdie die dag van verlossing is, waar God mense uit 
die wêreld roep, uit 'n lewe van sonde, na 'n lewe van diens. En in die dag dat God Sy Gees uitgestort 
het van Bo, moet groot tekens en wonders die bediening van hierdie dag vergesel. Hierdie is die ... 
wanneer die vroeë en laat reën saam val. En ons weet dat daar veronderstel is om groot tekens en 
wonders te wees. Wat, in baie groot denominasies, Hierdie verwerp word.
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Maar ek is baie dankbaar vir hierdie oop deure wat ek gehad het, om in te gaan, en die inspirasie 
wat dit aan jong mans gegee het soos julle pastoor hier. Wat hulle laat.... Soos ek begin oud word, en 
weet dat my dae getel is, en nou weet dat hierdie jong manne hierdie Boodskap kan neem en Dit laat 
voortgaan na die Koms van die Here, as Hy nie in my generasie kom nie. Wat, ek hoop om Hom te sien.
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Ek soek daagliks na Hom, hou dop, hou myself voorbereid vir daardie uur.

Nou laat ons met die Outeur praat voor ons Sy Boek lees, soos ons ons hoofde buig.11

Hemelse Vader, ons is dankbaar teenoor U, om lewend te wees vanaand, om terug te keer na hierdie 
groot stad. Om hier in hierdie panorama van die berge te sit, opkyk en die sneeu sien, en die 
lemoenbloeisels wat blom, op dieselfde tyd, wat 'n manjifieke wêreld het U vir ons gegee om in te woon! 
En hoedat ons sien dat die mens versteur het en opgetree het in hierdie wêreld, maak dit ons skaam vir 
onsself, Vader.

Ons is hier, vanaand, om ons pogings aan te wend, om te probeer om mense hierdie groot ding te 
laat sien wat God gedoen het, en weet dat daar iets groter net oorkant is. Mag ons daarna kyk 
vanaand, Vader, soos ons blaai in U Woord en lees. Ons kan Dit lees, Vader, maar laat die Heilige Gees Dit 
aan ons openbaar deur die openbaring. Want ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.

Nou, julle wat miskien notas wil neem, en die Skrifte lees saam met die prediker, soos hulle Dit 
gewoonlik lees. En dit was altyd gewees, toe ek ... jare gelede, hoef ek nie my Skrifte neer te geskryf 
het nie, ensovoorts. Maar ek het 'n bietjie ouer geword sedertdien. Sien? Ek is net verby vyf-en-twintig, 
so pas, vyf-en-twintig jaar gelede. So, dit maak dit 'n bietjie sleg. Maar ek probeer steeds vashou aan 
alles wat ek weet om te doen in Sy Woord, totdat Hy my roep.
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Nou, laat ons blaai na Johannes die 14de hoofstuk, baie bekende Skrif wat ons vanaand wil lees, om 
hieruit 'n konteks te neem, as die Here wil. Omtrent almal ken dit. Dit word blykbaar, baiekeer in 
begrafnisdienste gebruik. Daar ooit 'n tyd was dat ek 'n begrafnisdiens sou wou preek, sou dit aan 
hierdie wêreld wees. Laat dit sterf en weer gebore word. Johannes 14: 1 tot 7, dink ek, het ek hier 
afgemerk.
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Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle 
gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.

... En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, 
sodat julle ook kan wees waar Ek is.

... En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.

Thomas sê vir hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?

Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die 
Vader, behalwe deur My nie.

As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en 
het julle Hom gesien.

Mag die Here Sy seëninge byvoeg by die lees van Sy Woord. En ons sal weer Daarna verwys, in die 
tye soos ons voortgaan, terwyl ons net 'n klein lessie wil spreek vir die Kerk.

Gisteraand, was ek in Yuma; Arizona, waar my huis nou. Ek.... Toe ek hier laas hier was het ek in 
Jeffersonville, Indiana gewoon. Nou is ek in Arizona, deur 'n visioen wat my soontoe gestuur, 'n paar jaar 
gelede. En ons is nou daar woonagtig. Ek het nie enige kerk daar nie.
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Broer Green, ons broer hier saam met ons, het 'n tabernakel gestig waar die ... een van die 
Gemeentes van God, 'n kerk, middestad gemeentes. Hulle het saamgesmelt, en ek dink hulle het almal 
ingegaan saam met Broer Brock en saam met Broer Gilmore, hierdie kerk oopgelos. En Broer Pearry Green, 
van Texas, het inbeweeg en die plek geneem, wat 'n medewerker saam met ons is. Ons is bly om te 
weet dat Broer Green hierdie kerk geheropen het wat gesluit was.

En gisteraand, gepreek in Yuma vir die Christen Sakemanne, ek het gepraat oor die onderwerp van 
Die Wegraping. Nou, dit mag 'n vreemde onderwerp gewees het om te preek onder, by 'n banket, maar 
omtrent almal daar was Christene. En dis hoe dit is op hierdie veldtogte soos hierdie, of in 'n kerk. Ek kon 
nou sê: “Hoeveel van julle is Christene?” Waarskynlik sal elke hand opgaan. Jy's 'n Christen. En so, as 
ons Christene is, dink ek ons moet soortvan vooruit verwittig word. Ons hoef nie net daaroor te raai nie. 
Ons word verwittig wat ons bestemming sal wees.

15

En ek wil vanaand daaroor praat. En die onderwerp gaan wees: Dinge Wat Moet Gebeur. En nou, 
gisteraand gepreek oor Die Wegraping, so vanaand, wil ek praat oor hierdie onderwerp, dat ek dit kan 
laat aansluit met gisteraand se Boodskap. Nou, daar gaan 'n Wegraping wees, ons weet dit. Dis in die 
toekoms, om te wees.

Nou, Jesus praat hier, oor, Hy gaan vooruit om 'n plek te berei vir ons. “Laat julle harte nie ontsteld16
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word nie.” Nou, Hy het met Jode gepraat. Het gesê: “Nou, jy het in God geglo, glo ook in My. Soos julle 
in God geglo het, glo in My, want Ek is die Seun van God.” Sien? “En, God,” met ander woorde: “Ek en My 
Vader is Een. My Vader woon in My. En wat julle sien doen, wat Ek doen, dis nie Ek nie. Dis My Vader 
wat in My woon. Hy doen die werke.”

“God was in Christus, het die wêreld met Homself versoen.”

Dit was maklik vir daardie Jode wat geleer is, deur geslagte, om te glo dat daar 'n groot bonatuurlike 
God was. Maar om te dink dat daardie God afgekom het en Homself gemanifesteer het deur die persoon 
van Sy Seun, Jesus Christus, God getabernakel in 'n liggaam van vlees, dit was 'n bietjie te veel vir hulle 
om te verstaan.
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Maar Hy het gesê: “Nou, soos julle in God geglo het, glo ook in My. Want in My Vader se huis is baie 
wonings, en Ek gaan om 'n plek vir julle te berei.” Jesus se lewe was gereed om te eindig, hier op aarde.

Hy het aan die mense gewys, en aan hulle bewys, dat Hy Jehova gemanifesteer was in vlees, deur 
die groot tekens en wonders, en die verwysing van die Bybel waarna Hy verwys het, by Homself. En Hy 
het bewys dat Hy God was, gemanifesteer.

Nou Hy het gesê: “Wanneer julle My lewe sien eindig, eindig dit vir 'n doel. En ek gaan vertrek, om 'n 
plek te berei vir jou; dat waar Ek is, julle ook daar mag wees.” Jesus sê daarom vir Sy dissipels dat 
hierdie lewe nie beëindig word in die dood nie.

Nou, gesê hierdie was 'n begrafnisteks. Onthou, ons, dood staan reg voor ons, en ons weet nie of 
daar sommige in hierdie gebou vanaand mag wees wat nie lewendig hier sal uitgaan, in hierdie fisiese 
lewe nie. Dis hoe onseker dit is. Vyf minute van nou af, kan dit wees dat jong, gesonde, jong mense in 
hierdie gebou 'n lyk kan wees binne vyf minute van nou af. Dit is waar. En weer, dit kan wees, binne vyf 
minute van nou af, dat elkeen van ons in die Heerlikheid mag wees. Ons weet net nie. Dis in die hande 
van God. Jesus het gesê Hy het Self nie geweet, wanneer daardie tyd sou wees nie, maar: “Dit was 
slegs in die hande van die Vader.”
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Nou, maar, Hy het vir hulle gesê, dat, daar lewe is na die dood. Want: “Ek gaan en 'n plek te berei,” 
dit is, om hulle te ontvang, wys dat daar, Hy praat met hulle, dat daar was 'n lewe nadat hierdie lewe 
verby is. En wat 'n vertroosting behoort dit vir ons almal te gee, om te weet dat, nadat hierdie lewe 
verby is, daar 'n lewe is, waarin ons in gaan. En soos jy ouer word, word dit meer van 'n werklikheid vir 
jou. Soos julle begin sien die dae van jou lewe afsluit, dan begin dit, begin jy noukeuriger nagaan, maak 
gereed vir daardie groot gebeurtenis. Dis nou.... Dis 'n voortsetting van hierdie selfde lewe in 'n ander 
wêreld, 'n ander plek.

Jou geboorte hier was vooraf beplan. Ek reken julle glo dit. Elkeen van julle weet dat ons geboorte 
vooraf beplan was. Het julle geweet julle wese hier het nooit ontstaan as 'n mite of 'n gedagte nie? Alles 
was al vooraf beplan deur God, voor die grondlegging van die wêreld, dat jy hier sou wees. Die oneindige 
God het dit geweet. En om oneindig te wees, moes Hy elke vlooi geken het wat ooit op die aarde sou 
wees, en hoeveel keer dit sy oog sou knip. Dis oneindig. Sien? Julle, ons klein verstandjies, kan nie pyl 
wat oneindig beteken nie. Die oneindige God, Hy het alle dinge geweet. Daarom, is daar niks buite orde 
nie.
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As ons die Woord van God ken, weet ons waar ons lewe. Ons ken die uur waarin ons lewe. Ons weet 
wat voorlê. Ons sien waarby ons verbygegaan het. En die Boek van God is die openbaring van Jesus 
Christus; Sy werke deur die eeue, dit was daar na die Boek van Openbaring, en dan Sy beloftes wat sal 
kom. So, al Sy beloftes is waar. God kan nie enige Woord spreek sonder dat Dit bevestig word nie. Elke 
Woord wat Hy sê moet gebeur. Voor die grondlegging van die wêreld....

Party mense meng Genesis op, daar, toe hy gesê het: “God herhaal Homself.” Nee. Net, jou 
wanbegrip. Sien?
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God, aan die begin, Hy het gesê: “Laat daar wees. Laat daar wees. Laat daar wees.” Die wêreld was 
net donker, in 'n wanorde. Selfs toe Hy gesê het: “Laat daar lig wees,” mag daar honderde jare 
verbygegaan het voor die lig ooit ingekom het. Maar toe Hy dit gespreek het, dit moet gebeur. Dit moet 
so wees. Sien? En Hy het Sy Woord gespreek. Daardie sade was onder die water. Toe Hy die aarde 
afgedroog het, toe het die sade opgekom. Wat Hy sê moet gebeur.

Hy het gesê, deur die profete. Ek het gisteraand daarna verwys. Soos, ons neem Jesaja, hy het 
gesê: “'n Maagd sal swanger word.” Wie sou dink, van 'n man wat gereken was onder die mense, om so 
'n woord te sê soos daardie: “'n Maagd sal swanger word”? Maar omdat hy....

'n Profeet is 'n weerkaatser van God. Hy is gemaak sodat hy nie sy eie woorde kan spreek nie. Dit 
moet God se Woorde wees wat hy spreek. Hy's net soos 'n weerkaatser, en hy is God se mondstuk.
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En so, daarom, het hy gesê: “'n Maagd sal swanger word.” Hy kon dit waarskynlik nie verstaan nie, 
maar God het dit deur hom gespreek. Want, Hy het belowe dat: “Hy sou niks doen totdat Hy Dit 
openbaar aan Sy dienaars die profete.” Dan, wanneer hy dit gesê het, was dit agthonderd jaar voor dit 
ooit gebeur het. Maar dit moes gebeur.

Uiteindelik, het daardie Woorde van God geanker in die skoot van 'n maagd, en sy het swanger 
geword en Emmanuel voortgebring. “Vir ons is 'n Kind gebore, vir ons 'n Seun gegee. Sy Naam sal 
genoem word: 'Die Raadsman,' 'Die sterke God,' 'Die Vredevors,' 'Die ewige Vader.'” Dit moes so wees, 
want God het dit gespreek deur die mond van Sy profete. En al die Woorde van God moet vervul word.

Daarom, ons weet dat Jesus gegaan het om 'n plek te berei, 'n volk vir Homself te ontvang. Wie 
daardie mense is, ek hoop dis ons is 'n deel van daardie mense vanaand. As dit nie is nie, my vriend, het 
God 'n weg gemaak, 'n toestand, dat jy ingesluit kan word daarin as jy wil. Jy's op 'n vrye morele 
agentskap. Jy kan optree soos jy wil. Maar let nou op, nou, in hierdie wêreld wat sal kom. Daar is 'n 
wêreld wat sal kom.

Net soos jou geboorte hier, ek het gesê, was jy voorberei. God het geweet jy sou hier wees.21

En nou weet julle, selfs dinge wat jou ouers gedoen het, nou, mense dink dat dit nie besoek word 
van geslag na geslag nie, maar dit is.

Oorkant in die Boek van Hebreërs, glo ek, omtrent die 7de hoofstuk, gesê, Paulus daar, die skrywers, 
glo ek was dit, het gepraat oor 'n groot gebeurtenis wat plaasgevind het met Abraham, dat hy tiendes 
betaal het aan Melgisédek, toe hy teruggekeer het van die slagting van die koning. En nou het hy gesê, 
dat: “Levi was in die lendene van Abraham, toe hy Melgisédek ontmoet het, gekom het vanaf die 
slagting van die konings.” En toe het hy dit gereken aan “Levi wat tiendes betaal het, ook, toe hy in die 
lendene van Abraham was,” sy oor oupagrootjie.

En Hy besoek die sondes van die mense op hulle kinders, van geslag na geslag, wat nie Sy Woord 
hou. Sien?

Julle is almal vooraf beplan deur God. Niks gebeur per toeval, met God nie. Hy weet alles daarvan. 
Dis alles vooraf beplan, vir baie geslagte terug beplan, sodat jy vanaand hier kon wees. Het julle dit 
geweet? [Gemeente sê: “Amen.”]

22

Dink net, dat, jy, op eenkeer.... Ek sal dit weer herhaal. Jy, eens op 'n tyd, was in jou vader, in die 
geen van jou vader. Nou, hy het jou nie geken op daardie tyd, ook het jy hom nie geken op daardie tyd 
nie. Maar, julle sien, dan is jy in die beddinggrond geplaas, in die baarmoeder van moeder, deur heilige 
huwelik. En dan het jy 'n persoon geword uitgedruk in die beeld van jou vader, dan is daar gemeenskap.

Nou, die enigste manier wat jy kan 'n seun wees, 'n dogter van God, want jy moet wees die.... 
Ewige Lewe moet hê. En daar's net een vorm van Ewige Lewe, en dis God se Lewe. Net een vorm van 
Ewige Lewe, dit was God. Daar, om 'n seun van God te wees, moes jy altyd in Hom gewees het. Die geen 
van jou Lewe, geestelike Lewe, vanaand, was in God, die Vader, voor daar selfs 'n molekuul was. Sien? 
En jy is niks behalwe die manifestasie van die geen van die Lewe wat in God was, as 'n seun van God.

23

Nou is jy uitgedruk, nadat Sy Woord in jou ingekom het, om hierdie eeu te Verlig. Jy is die uitdrukking 
van God se lewe in jou, want jy is 'n seun of 'n dogter van God. Daarom, begryp julle wat ek bedoel? 
[Gemeente sê: “Amen.”] Sien? Jy is in.... Julle is nou gemaak, julle sit in hierdie kerk, vanaand, omdat dit 
julle plig is om God uit te druk aan hierdie volk en hierdie mense, en hierdie buurt waar julle assosieer.

Waar jy ook al is, God het geweet dat jy hier sou wees, want jy moet een van Sy gene wees, of Sy 
eienskappe. Jy moes wees. As jy ooit, as jy Ewige Lewe het, dan was Dit altyd Ewige Lewe. En God, 
voor daar 'n grondlegging was, wêreld, het geweet jy sou hier wees. En toe die Woord, of die water: 
“die waterbad van die Woord” op jou geval het—jy, was dit uitgedruk in 'n wese. Nou het jy gemeenskap 
met jou Vader, God, net soos jy het met jou aardse vader. Sien? Julle is burgers van die Koning ... nie 
burgers nie, maar julle is kinders, seuns en dogters van die lewende God, as dit wees dat die Ewige Lewe 
in julle woon.

Nou, dan, as Dit was, Jesus was die volheid van God gemanifesteer. Hy was die volheid van die 
Godheid liggaamlik. Daarom, toe Hy na die aarde gekom het en gemanifesteer was in die vlees, julle was 
hier toe in Hom, want Hy was die Woord. “In die begin was die Woord; die Woord was by God, en die 
Woord was God. En die Woord het vlees geword en onder ons gewoon.” Die Woord het vlees geword. 
Daarom, het julle saam met Hom gewandel, wanneer jy in Hom was, toe Hy op aarde was. Jy het saam 
met Hom gely, en jy het saam met Hom gesterf. Julle was begrawe saam met Hom. En nou het julle 
opgestaan saam met Hom, en gemanifesteerde eienskappe van God, wat in Hemelse plekke sit; alreeds 
opgestaan, opgerig tot nuwe Lewe, en sit in Hemelse plekke in Christus Jesus. O, dit beteken soveel, 
vandag, Kerk! Dit beteken soveel vir ons, om onsself posisioneel geplaas te sien in Jesus Christus!

24
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Nou, as ons daardie eienskappe van God is, kan ons nie volgens geloofsbelydenisse lewe nie. Ons 
kan nie volgens denominasionalisme lewe nie. Ons moet lewe volgens die Woord, want die Bruid is 'n deel 
van die Bruidegom, soos enige vrou 'n deel van haar man is. Daarom, moet ons daardie Woord Bruid 
wees. En wat is daardie Woord Bruid? Die manifestasie van hierdie uur, die Bruid, nie 'n geloofsbelydenis 
of 'n denominasie nie; maar 'n lewende orakel van God, 'n lewende eienskap van God, vertoon die 
eienskappe van God aan die wêreld, in die vorming van die Bruid wat uitgedruk moet word in hierdie uur 
waarin ons nou lewe.

25

Martin Luther kon nie die eienskappe uitdruk wat ons uitdruk nie, want dit was in die begin, die 
opstanding, soos die koringkorrel wat in die aarde ingegaan het.

Nou, ons haal dit weer aan. Julle het waarskynlik daardie boek gelees, daardie Duitser wat met my 
spot, en gesê ek was 'n fanatikus van al die fanatici. Hy was absoluut teen enigiets wat God genoem 
word, en het selfs gespot met God. Het gesê: “'n God wat die Skelfsee kan oopmaak en,” gesê: “Sy volk 
uitneem; en Sy hande oor Sy maag sit, en laat (deur die donker eeue) sterf en al daardie mense ly, 
daardie kindertjies deur leeus geëet laat word.”

26

Julle sien, die hele program, die hele Kerk, is gebou op Goddelike openbaring. Jesus het gesê, in 
Matthéüs, die 16de hoofstuk: “Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar My Vader wat in 
die Hemel is het dit aan jou openbaar.” Wat was dit? 'n Openbaring van Wie Hy was. “En op hierdie Rots 
sal Ek My Kerk bou, en die poorte van die hel kan nie Daarteen standhou nie.” Sien?

Die openbaring van Jesus Christus in hierdie uur; nie wat Hy was in 'n ander uur! Wat Hy nou was, 
die Bybel uitdruk. Dit groei in die Bruid, na die volle gestalte. Daarom, as die koringkorrel, van Christus, in 
die grond moes val, so het die Bruid in die grond geval, deur die donker eeue. Enige korrel wat in die 
grond ingaan, moet sterf, of dit kan nie homself voortbring, homself nie reproduseer nie. En die groot 
Kerk wat Hy gevestig het op die Pinksterdag, deur die Heilige Gees te stuur, moes martelaarskap verduur 
en in die grond ingaan, in die aarde in die donker eeu, om weer voort te bring in die eeu van Luther, en 
uit te kom na die volle gestalte van die Bruid van Jesus Christus vir hierdie laaste dag. Sien? Daar's geen 
manier....

Daarom, die Bruid, in die Wegraping, sal voortkom. En daar is alles vooraf beplan deur God, alles 
ondersteun. Van die begin af, het Hy elke mens geken, elke plek, wie sou sit, alles daarvan. Dis alles 
vooraf beplan. God het geweet dit sou hier wees. En toe.... Hy het dit so gemaak, sodat wanneer ons 
daar kom.... Hy het gegaan om 'n plek te berei vir ons. En wanneer ons daar kom, sal dit alles voorberei 
wees net soos selfs vanaand voorberei is, soos hierdie uur voorberei is. Ja. Sy groot voorkennis sê vir 
Hom al hierdie dinge, deur voorkennis.

27

Hy's alomteenwoordig omdat Hy almagtig is; almagtig omdat Hy alomteenwoordig is. Daarom, deur Sy 
voorkennis.... Nou, Hy kan nie wees net soos die wind oor die aarde, want Hy is 'n Wese. Hy is nie net 'n 
mite nie. Hy's 'n Wese. Hy woon. Hy woon selfs in 'n huis. Hy woon in 'n plek naamlik die Hemel. En 
daarom, deur Sy alom-, alomteenwoordig; as alwetend, alle dinge te weet, dan is Hy alomteenwoordig 
omdat Hy alle dinge weet.

28

Jy, nou, jy het gegroei vanaf jou geboorte, toe jy gebore en voorgestel is in hierdie wêreld. God het 
geweet dat jy hier in hierdie aarde gaan wees, en jy het gegroei vanaf geboorte na volwassenheid. 
Dinge wat so vreemd vir jou gelyk het, in jou jong vroulikheid, jong seunstaat, as kinders, lyk nou baie 
werklik. Jy kon dit nie verstaan toe jy 'n kind was nie. Maar nou, as jy 'n volwassene word, begin jy 
verstaan en uitvind dat alles net reg net geplaas is. En, julle, dit beteken nou regtig iets vir jou.

So is dit in jou geestelike geboorte. Jy doen dinge wat jy nie verstaan nie, wanneer jy 'n klein 
babatjie is, kom na die altaar. Gee jou lewe aan Christus. Jy doen sulke vreemde dinge. Jy wonder 
waarom julle dit gedoen het. Maar na 'n ruk, wanneer jy volwasse word, as volwasse Christene, dan 
verstaan jy dit. Sien? Daar's iets wat optel. Jy sien waarom jy dit moes doen. Jou geestelike geboorte! 
Jou natuurlike geboorte tipeer jou geestelike.

29

Hoe dit toegerus is vir jou, in hierdie lewe, soos jy het gegroei, alles toegerus presies reg in, want jy 
is daarvoor gemaak. Was dit nie 'n vreemde ding, die aand dat jy die sendinghuis ingesteier het, in die 
tent byeenkoms, of die klein kerkie iewers op die hoek, en die prediker op 'n sekere onderwerp gepreek, 
en jy val net reg by die altaar? Sien? Sien? God het dit geweet, voor die grondlegging van die wêreld. 
Sien? Dit het vreemd gelyk vir jou, hoekom het jy dit dan. Maar nou verstaan jy; jy het geweet wat 
gebeur het. Dis so gepas vir jou in hierdie lewe, en sal ook wees in die Lewe wat moet kom. Hierdie 
wêreld en sy lewe blyk om vooruit te gaan soos jy volwasse raak. Alles blyk om reg te gaan met jou.

Ek glo nie in 'n ... dat 'n persoon net hier is per toeval nie. Nou dink net, wanneer jy kom by die 
wêreld, moes alles voor voorberei word vir jou, of vooraf voorberei, liewer, vir jou. Ek kan kwalik verstaan 
dat hoedat ons kan dink dat 'n God wat al hierdie goeie dinge vir ons kon voorberei nie sou ... ons sou 
nie vertroue in Hom kon stel nie. Dat, as Hy ons in hierdie chaos ingebring het waarin ons nou is, en die

30
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goeie dinge van die lewe vir ons hier voorberei het, hoeveel te meer kan ons Hom vertrou om die dinge 
voor te berei wat moet kom, sien, die Ewige dinge! Dit blyk, sê ek, baie vreemd.

En ek dink nie dat die Hemel 'n plek is waarvan my moeder my altyd van vertel het nie. Ek glo dat die 
Kerk gegroei het van dit af. Om te dink, dit was altyd, 'n honderd jaar gelede, of twee, dink ek, het die 
ouer mense altyd gedink dat elkeen wat sterf opgegaan het na die Hemel en 'n harp gehad het, en daar 
gesit het op die wolke, en 'n harp gespeel het. Nou, hulle het geweet dat daar was 'n plek naamlik die 
Hemel. Maar, hulle, as dit so is, sou al die musikante 'n voorsprong op ons hê, jy sien. Maar ons.... Maar 
dit is nie daardie soort plek nie. Dit is glad nie harpe speel nie. Ek glo, glo nie die Bybel leer dit nie. Maar 
dit was 'n opvatting wat hulle gehad het voor die volheid van die Woord ontstaan het, of die oopmaak 
van die Sewe Seëls, wat vir ons belowe is in hierdie eeu, wat ons dan verstaan.

31

Ek glo dat die Hemel 'n ware plek is, net dieselfde as wat hierdie 'n ware plek is, sien, want God het 
ons laat begin in ons geestelike groei in hierdie plek. En ek glo dat die Hemel 'n plek is net so werklik as 
hierdie, waar ons nie daarbo sit vir Ewig en net daar op 'n wolk sit nie. Ons speel nie net ons harp, vir 
almal van hier af nie, ooit. Maar ons gaan 'n werklike plek hê waar ons dinge gaan doen, waar ons gaan 
lewe. Ons gaan werk. Ons gaan geniet. Ons gaan lewe. Ons gaan na die Lewe, na 'n werklike Ewige 
Lewe. Ons gaan na 'n Hemel, 'n paradys. Net soos Adam en Eva gewerk het, en gelewe het, en eet, en 
geniet het, in die tuin van Eden, voordat sonde ingekom het, is ons op ons pad weer reguit terug 
soontoe, reguit, reguit terug. Die eerste Adam, deur sonde, het ons uitgeneem. Die Tweede Adam, deur 
geregtigheid, bring ons weer terug; regverdig ons en bring ons weer in.

Julle mense wat nou die bande neem, die boodskap van regverdigmaking, ek wil hê julle moet dit 
neem. En julle wat wel die bande neem, ek wil hê julle moet dit kry. Ek het daaroor gepraat, hier 'n tyd 
gelede.

32

Kyk hoe jou aardse ouer, voor jy hier gekom het, voordat hulle geweet het jy kom, gereed gemaak 
vir jou koms. Dink nou net daaraan, jou aardse ouers. Wat, 'n aardse ouer is slegs 'n tipe van 'n hemelse 
Ouer. “As ons weet hoe om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer weet julle Hemelse 
Vader hoe om goeie gawes aan Sy kinders te gee.” Jesus het hierdie Woorde gespreek. Sien?

Hulle het gereed gemaak vir jou koms. Hulle het 'n wiegie gemaak, of 'n klein, paar klein skoentjies 
gekry, en klein kleertjies, ensovoorts. Hulle het gereed gemaak, alles vir jou om te arriveer, voorberei 
voordat jy selfs op die aarde gekom het.

Jesus het gaan gereed maak vir ons koms daar. Nou let op. “In My Vader se Huis is baie wonings.” Of, 
laat ons....
33

Ek bedoel nie om by die Woord by te voeg, of Daarvan wegneem nie, want ons moet dit nie doen 
nie. Openbaring 22 het gesê: “Wie ook al 'n woord sal byvoeg, of 'n Woord Daaruit sal wegneem.” Maar 
laat my net dit maak, nie as 'n byvoegsel nie, maar net om 'n punt tuis te bring.

“In My Vader se Huis is baie soorte wonings.” Ek glo nie dat wanneer ons in die Hemel kom dat ons 
sal wees, net almal presies dieselfde sal lyk nie. Ek glo nie dat almal blondines sal wees, of brunette, of 
klein, of almal groot, of almal reuse nie.

Ek glo dat God 'n God van verskeidenheid is. Die wêreld bewys dit. Hy het groot berge en klein 
berge. Hy het vlaktes. Hy het woestyne. Hy het verskillende dinge, want Hy het dit gemaak soos Hy dit 
wou hê. En Hy het die seisoene gemaak; somer, winter, lente, herfs. Hy het die seisoene gemaak. Dit 
wys Hy's 'n God van verskeidenheid. Hy het julle in 'n verskeidenheid gemaak. Party mans is baie 
bulderend; en party is baie dogmaties; en ander is goed; ander is gaaf. En jy vind net alle verskillende 
soorte mense, en in Sy Koninkryk. Sien?

Kyk na Petrus, en oordeel hom volgens Andreas. Sien? Andreas is daardie gebedstryder, net op sy 
knieë gebly die heeltyd. En die apostel Petrus was een van daardie vuurvreters wat gepreek het, 
ensovoorts. En Paulus was soort van meer geleerd, meer van die ... soos die profeet, of iets, en rustig.

34

En, sien, Moses het die eerste vier Boeke van die Oue geskryf. Wat, hy het die Ou Testament 
geskryf. Die res daarvan was die wette, en konings, en psalms, ensovoorts, en wat iemand van die 
profete geskryf het. Maar Moses het die wette geskryf, die eerste vier Boeke van die Bybel: Genesis, 
Eksodus, Levitikus en Deuteronomium.

En toe het Paulus die Nuwe Testament geskryf. Dis waar. Mattheus, Markus, Lukas en Johannes het 
die handelinge geskryf van wat plaasgevind het, ensovoorts. Maar Paulus het wet en genade geskei, en 
dit in sy plek geplaas. Sien? Hy was die skrywer van die Nuwe Testament. Hy het ons die geskrifte van 
die Nuwe Testament gegee, die Woord van God in orde geplaas.

Nou let op, baie: “baie wonings,” baie soorte wonings.
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Soos, baie soort heuwels; soos, baie soort riviere, fonteine, mere. Hulle was hier toe jy hierheen 
kom, eerste, want die goedheid van jou Hemelse Vader het hulle hier geplaas. Want, party mans hou van 
berge. Party mense hou van waters. Party hou van woestyne. So, julle sien, julle koms, Hy het julle 
geaardheid geken en wat julle sou wees, so Hy het dit net op die manier gemaak waarop julle dit kon 
geniet. O! Ek dink dis 'n wonderlike Vader, sien, weet dat Hy dit so gemaak het.

35

Ek is bly Hy't berge gemaak. Ek hou van die berge. Ek.... En ek hou daarvan. Waar, die ander: “O, ek 
kan nie staan.... O, Hy moes Sy sementkis daar leeggemaak het.” Wel, Hy't dit leeggemaak sodat ek dit 
kon geniet. Sien julle? So sê dan: “Ek hou van die vlaktes, waar ek ver kan sien.” Wel, die twee 
verskillende geaardhede, beide van ons Christene.

Maar die Vader het geweet dat jy hier sou wees, en alles vir jou voorberei voor jy hier gekom het. 
Amen. Jou eerste koms hierheen, het Hy dit vir jou gereed gehad toe jy hier gekom het. Is dit nie 
wonderlik om te dink aan wat Hy gedoen het nie?

Nou, nou, maar onthou, hierdie is slegs tydelike gawes, in tipe. “Nou, ons weet dat Moses, in die bou 
van die tabernakel in die wildernis, of voorbereiding daarvan, hy het gesê hy alles gemaak het volgens 
die orde van wat hy gesien het in die Hemel.” Sien? So, die aardse dinge druk slegs uit wat die Ewige 
dinge is. En as hierdie aarde waarin ons lewe vandag, wat so groot is, soos ons dit liefhet; en daarvan 
hou om te lewe, en die lug in te asem, en die blomme en dinge te sien; as dit, as hierdie hier die 
uitdrukking is, een wat sterf, druk slegs een uit wat Ewig is. Wanneer jy 'n boom sien ly, trek, probeer 
lewe, beteken dit daar's 'n boom iewers wat dit nie hoef te doen nie.

36

Wanneer jy 'n man hier sien wat sukkel om te lewe, iemand in 'n hospitaal, of op 'n sickbed, of in 'n 
ongeluk, wat sukkel, en die doodsroggel is in hulle keel, en trek, en huil, en skree vir lewe, wat beteken 
dit? Daar's 'n plek, iewers, daar's 'n liggaam, wat nie sukkel en skree daarvoor nie. Sien? Dit doen dit net 
nie.

Nou, hulle is tydelike gawes aan ons, hierdie dinge, wat slegs uitdruk dat daar Een is waar dit die 
Ewige Een is. Dis wat Jesus weggegaan het om voor te berei, die Ewige Een vir ons. Nou, hulle druk net 
uit daar's 'n groter van dieselfde soort, want hierdie is dieselfde soort.

Nou, onthou, die Bybel het gesê: “As hierdie aardse tabernakel van ons woning, as dit vergaan, as 
dit afgebreek word, het ons een wat alreeds wag.”
37

Net soos die babatjie, sy spiertjies, in die moeder, wring en draai. En, maar net.... Sien? En julle let 
op, jy kan 'n vrou neem, al is sy hoe gemeen; maar toe sy 'n moeder geword het, 'n tydjie voordat 
daardie baba gebore word, daar's 'n minsaamheid omtrent daardie vrou. Gaan naby haar, daar's altyd 
iets, sy's sagter. Waarom? Daar's 'n klein engelgesie wat wag om daardie natuurlike liggaam te ontvang. 
Net sodra dit gebore word, die asem van lewe kom daarin. En God blaas dit daarin, en dit word 'n 
lewende siel. Nou, net soos hierdie baba gebore word, dan is die geestelike liggaam daar om dit te 
ontvang.

En nou, wanneer hierdie liggaam hier laat sak word, in hierdie aarde, soos die baba laat sak word, is 
daar ook 'n onsterflike liggaam wat wag om weer die gees in homself terug te ontvang. O, watter groot 
ding! Ons is nou in Christus Jesus, (amen), babas, babas in Christus, kinders van God, wat wag vir die 
volle verlossing, by die Koms van ons Here Jesus, die ... om ons op te neem na Homself, wanneer die 
liggaam, hierdie sterflike, onsterflikheid sal aanneem.

Die gelykheid, al die dinge wat Hy gedoen het, druk die dinge wat kom uit. Net soos die liggaam jou 
hier gee, net soos hierdie liggaam, wat Hy jou gegee het om in te woon, net uitdruk dat daar een is wat 
groter is, tog, om te kom. Sien? “As ons dra, of die beeld gedra het van die aardse, sal ons ook die beeld 
van die Hemelse dra,” wat geen booshede inhou in hierdie een wat moet kom. Nou, hierdie een bevat wel 
boosheid, siekte, dood, droefheid. Ek het net hier uitgedruk, nie lank gelede nie, gepreek oor Die 
Transformasie Van Die Woord Van God, van hoedat—dat hierdie liggaam, dit het die boosheid daarin.

38

En al hierdie moderne beskawing waarin ons lewe is van die duiwel. Glo julle dit nie? Die Bybel sê dit 
is; hierdie wêreld, elke regering. Ons wil dit nie glo nie. Maar die Bybel sê dit duidelik, dat elke regering, 
elke koninkryk van die aarde, besit word deur die duiwel en regeer word deur die duiwel. Jesus was deur 
Satan geneem, boontoe, en het Hom al die koninkryke van die wêreld gewys wat was, sou wees, wat 
nog. En Satan het aanspraak gemaak op hulle, syne, en Jesus het nooit met hom gestry nie, want hy is 
die god van hierdie wêreld. Sien? En hy het gesê: “Ek sal hulle vir U gee as U sal neerval en my aanbid.” 
Sien? Hy het hulle probeer oorgee aan Jesus, sonder offerande. Sien? Dit was 'n ooreenkoms wat hy met 
Hom wou maak.

Maar die wêreld het gesondig. So, die straf van sonde was dood, en Hy moes sterf. Dis waarom God 
gemanifesteer was in vlees, sodat Hy die dood op Hom kon neem, om die boete te betaal. Daar's niks om 
terug te kom nie. Dis nie geoormerk nie. Dis absoluut, vrylik betaal. Al die skuld is betaal. Dit behoort aan
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Hom nou. En ons is afgevaardigdes van Sy Koninkryk, hier saam vergader vanaand, in die Naam van 
Jesus Christus ons Koning, gesetel in Hemelse plekke.

Nou, in hierdie wêreld waarin ons lewe, hierdie geleerdheid. Ek wil aan julle bewys. Geleerdheid, 
wetenskap, beskawing, en al hierdie dinge wat ons blykbaar so geniet vandag, is van Satan, en sal 
vergaan. Jy sê: “Broer Branham, beskawing?” Ja, meneer. Hierdie beskawing het deur Satan gekom. 
Genesis 4 bewys dit. Kain se seun, sien, het hierdie beskawing begin, het stede gebou, en orrels, 
ensovoorts. En beskawing het gekom deur kennis. Kennis is wat die duiwel aan Eva verkoop het, in die 
tuin van Eden, wat haar laat kramp, God se gebod laat oortree het.

39

So daar sal 'n beskawing wees in die wêreld waarnatoe ons gaan, maar dit sal nie hierdie soort van 
'n beskawing wees, want in hierdie beskawing het ons siekte, droefheid, wellus, dood, alles in hierdie 
beskawing, verkeerd. Maar in daardie beskawing sal daar geen van hierdie dinge wees nie. Ons sal nie 
wetenskap benodig nie.

Wetenskap is die verdraaing van die oorspronklike, in elk geval. Sien? Jy splits 'n molekule, om atome 
te split en so-en-so te maak, om jou op te blaas. Jy neem kruit, laat hierdie afgaan, om iets dood te 
maak. Jy neem die motor. En neem brandstof uit die aarde, en die materiale uit die aarde, om die vesels 
los te maak, sodat dit kan opblaas. En gaan in die pad af teen negentig myl per uur, en maak iemand 
dood. Sien? O, so senuweeagtig, druk, en jaag; ons moet druk, en neem. O! Sien? Dis alles van die 
duiwel.

Die Koninkryk van God sal geen outomobiele, vliegtuie, of enige wetenskaplike prestasies hê nie. Nee. 
Dit sal geen geleerdheid hê nie. Dit sal 'n geleerdheid so verhewe bo hierdie wees, dat hierdie nie eens 
aan gedink sal word nie. Sien? Geleerdheid, beskawing, en al hierdie, kom van Satan.

Nou, julle sê: “Broer Branham, hoekom het jy gelees, dan?”

Sien, net soos, hoekom dra ek nou klere? In die beskawing wat moet kom, wat eerste was, het hulle 
nie enige klere nodig gehad nie. Hulle was versluier. Hulle het geen rede gehad om klere te dra nie, want 
hulle het nie geweet dat hulle naak was nie. Nou julle.... Nou vind jy uit, dat, in nou, dan, dat ons weet 
dat ons is naak, sonde woon hier, dan moet ons klere dra. Maar dit was nie so aan die begin nie; daar 
was geen sonde nie. Sien?

40

Nou, dieselfde ding is in die weg van beskawing, heeltemal. Ons lees. Ons skryf. Ons doen dit. Maar 
moet nooit daaraan gewoond raak nie. Moet dit nooit jou god maak nie, want dit is die god van 
kommunisme. Sien? Dis nie van Jesus Christus nie.

Jesus Christus is deur geloof; nie wat jy wetenskaplik kan bewys nie, maar wat jy glo. Ek kan nie 
wetenskaplik bewys aan julle, vanaand, in hierdie gebou, dat daar 'n God is nie, maar tog weet ek Hy's 
hier. Maar, deur my geloof, bevestig dit.

41

Abraham kon nie wetenskaplik aan julle bewys dat hy 'n baba sou kry by daardie vrou, en sy wat 
amper 'n honderd jaar oud is. Maar sy geloof het dit bevestig. Sien? Het nie enige wetenskaplike bewys 
benodig nie. Wel, die.... Wel, die dokter sou gesê het: “Die ou man is mal, hierbuite sê hy gaan 'n baba 
hê by daardie vrou; hy 'n honderd jaar oud, en sy negentig.” Maar, julle sien, God het so gesê, so dit 
neem nie wetenskap nie. Dit neem geloof, om God se Woord te glo, nie wetenskap nie.

So, ons skole en dinge is 'n ramp. So, God het nooit gesê: “Gaan voort en maak skole,” of selfs: “hê 
Bybelskole” nie. Julle weet dit? [Gemeente sê: “Amen.”] Hy het gesê: “Preek die Woord.” Dis presies reg. 
Ons opvoedkundige stelsels het ons verder weg van God as enigiets waarvan ek weet, dis reg, verder 
weg van God. Nie skole bou, hospitale, ensovoorts nie; dit was vir die wêreld en vir daardie groep. Maar, 
ek het niks teen hulle nie; hulle speel hulle rolle, maar dit is steeds nie dit nie.

42

Ons bou 'n hospitaal, o so goed, behandel met die beste medisyne wat ons het, en duisende sterf 
daarin daagliks. Maar, o, goeiste, in die Koninkryk van God, is daar geen dood nie, is daar geen droefheid 
nie. Amen. Daar's geen behoefte aan hierdie dinge van die wêreld. Maar ons het oorgegaan uit hierdie 
ding, in die werklikhede van God; waar ons so hard probeer vind, deur wetenskap. En meer wetenskaplik 
ons raak, meer dood bring ons op onsself. Ons veg 'n verlore stryd daar, so laat vaar dit. En deur geloof, 
glo Jesus Christus die Seun van God, vanaand, en aanvaar Hom. Hy is die Een.

Wat berei wetenskap vir julle voor? Meer dood. Dis reg. Sputnieks en alles wat opgegaan het, en al 
hierdie dinge, om dood en alles te versprei oor die aarde. Moenie kyk na daardie. Draai jou kop hoër as 
dit, na die Hemel. Kyk waar Jesus sit: “Op die regterhand van God,” vanaand: “vir ewig lewe om 
voorspraak te maak op ons belydenis,” van wat ons glo, Sy Woord die Waarheid te wees.

Nou, ons vind, hierdie lewe hou alle soorte booshede, so daarom het die lewe wat moet kom dit nie. 
Hierdie een het begeerte, en siekte, dood. Want, wat is dit? Dis nie die huis wat Hy gaan voorberei het 
nie. Hierdie is 'n peshuis. Hoeveel weet wat 'n peshuis is? [Gemeente sê: “Amen.”] Sekerlik. Wel, dis wat

43
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jy in leef. 'n Peshuis is waar hulle al die siek mense sit. Wel, dis net wat sonde aan ons gedoen het, sit 
ons in 'n aardse peshuis. Was jy.... Hulle wou nie enigiemand anders laat inkom by die peshuis nie, omdat 
daar alle soorte kieme rond vlieg daarbinne, en die mense sal hierdie kiemselle neem en siek wees, 
hulleself. En sonde bring ons in die duiwel se peshuis.

O, maar die ander een is genoem: “My Vader se Huis.” “Ek sal gaan en 'n plek vir julle voorberei. Julle 
uit hierdie peshuis uit te neem en julle oor te lewer in My Vader se Huis.” Amen. Daar het julle dit; julle 
uitneem uit hierdie ou aardse peshuis. Hy het gegaan om 'n plek te berei, 'n volmaakte plek waar geen 
boosheid bestaan nie, geen siekte bestaan nie, geen ouderdom bestaan nie, geen dood bestaan nie.

44

Dis 'n volmaakte plek wat julle roep na daardie volmaaktheid, en jy moet volmaak wees om daar te 
kom. Die Bybel het so gesê. Jesus het gesê: “Wees julle daarom volmaak, selfs soos julle Vader in die 
Hemel volmaak is.” Dis 'n volmaakte Koninkryk, so dit moet 'n volmaakte mense wees wat kom. Want, jy 
moet staan en getroud wees met 'n volmaakte Seun van God, en jy moet 'n volmaakte Bruid wees. So 
hoe kan jy dit doen deur enigiets behalwe die volmaakte Woord van God, wat is: “Die Waters van 
skeiding, wat ons was van ons sondes”? Amen. Dis reg. Die Bloed van Jesus Christus, dink Daaraan, die 
druppende, Bloederige Woord. Amen. Die Bloed, die Woord van God wat Bloed bloei, om die Bruid in te 
was. Amen. Ja, meneer. Sy staan volmaak, maagdelik, onbesmet. Sy het nooit gesondig, in die eerste 
plek nie. Amen. Sy was daarin gevang. Sien?

Daar's die Vader se Huis wat Hy gaan voorberei het.

Hierdie een het gekom deur seks, en van die val, en moet val saam met die val. Maak nie saak 
hoeveel jy die ou ding opknap nie, sy gaan val, in elk geval. Sy's klaar, want sy's verdoem, want God het 
so gesê. Sy is klaar. God gaan dit vernietig. Hy het so gesê. Daar gaan 'n vernuwing wees van die hele 
ding. Glo julle dit? [Gemeente sê: “Amen.”]

45

In die begin, toe die wêreld sy geboorte gehad het, toe God die water teruggetrek het, eerste, van 
die aarde, soos Hy die water van die moeder se skoot, daar was 'n wêreld gebore. Ja. En mense het 
daarop begin woon toe God hulle daarop geplaas het. En toe het hulle begin sondig. En dit is gedoop, 
deur onderdompeling, in die dae van Noag. Dan is dit geheilig deur die Bloed van die Skepper wat daarop 
geval het.

En nou is dit hoe jy gekom het, deur regverdigmaking, om God te glo. Jy is gedoop tot bekering, of, 
ook, vir die vergifnis van julle sondes. Jy het jou sondes bely voor God, en Hy het jou daarvoor vergewe. 
En jy was gedoop, om te wys dat jy was, jy vergewe is; bely aan die mense, en aan die wêreld gewys, 
dat jy glo dat Jesus Christus vir jou gesterf het. En jy.... Hy het jou plek geneem, en nou staan jy in Sy 
plek. Hy het jy geword, dat jy Hy mag word.

Toe het die heiligmakende krag van God jou gereinig van al die gewoontes van jou lewe. Jy het 
gerook, gedrink, dinge doen wat nie reg was nie, leuens vertel, alles. Toe het die heiligmakende krag van 
die Bloed van Jesus Christus in jou lewe ingekom en al die dinge van jou af weg gevat. As jy miskien iets 
sê wat nie verkeerd is, sê vinnig: “Wag 'n oomblik. Verskoon my. Ek het nie bedoel om dit so te sê nie.” 
Sien? Die duiwel het 'n strik wat daar sit. Maar jy het genade om terug te kom, as jy 'n ware Christen is, 
sê: “Ek was verkeerd.” Ja. So, daarom, nou, die....

Nou, die volgende ding wat jy ontvang, was die doop van die Heilige Gees en Vuur.46

Nou, God, wanneer hierdie Millennium verby is, gaan God die wêreld 'n vuurdoop gee. Dit gaan die 
hele ding opblaas. “Die hemele en aarde sal brand.” Petrus het so gesê. En die ding sal 'n vuurdoop kry, 
vernuwing van die hele ding. En dan sal daar wees 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde. Dis, wanneer, waar 
geregtigheid woon.

Dis waar ons is. Ons het geword van sterflinge, vanaf tydswesens, na Ewige wesens. Wanneer die 
Woord van God ons siele aan die brand gesteek het, en ons word seuns en dogters van God, met die 
eienskappe, die geen van God in ons, om seuns en dogters van die Vader te wees, God in die Hemel, wat 
uitroep: “Abba, Vader! My God, my God, in my Vader se Huis.”

Nou, hierdie ou wêreld moet val, omdat dit deur seks gekom het. En dit het gekom deur 
ongehoorsaamheid, in die begin. En ons is hier gebore, deur seks, deur die val, en dit moet reguit 
teruggaan op dieselfde manier, na die val. Maar die een wat Hy nou vir jou voorberei, kan nie val nie, 
want Hy maak dit so. “Ek het gegaan....”

47

Wat as ons net moes bly in hierdie soort van 'n liggaam? Is julle nie bly daar is so-iets soos dood 
nie? [Gemeente sê: “Amen.”] Nou is dit nie vreemd nie? Maar nou, sê, byvoorbeeld....

'n Paar jaar gelede, was ek 'n klein seuntjie, en nou is ek 'n middeljarige man. Ek het 'n vriend wat 
net daar sit, Mnr. Dauch, en hy's drie-en-negentig jaar oud, 'n paar dae gelede. Kyk nou na hom. Veertig 
of  vyf-en-veertig  jaar,  sal  dit  ek  wees.  Nou  sit  nog  veertig  jaar  op  hom.  Waar  sou  jy  gaan?  Die
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enigste....

Ek is bly dat daar iets is om ons uit hierdie peshuis te kry. Daar's 'n oop deur, en dit word dood 
genoem. Jesus staan in daardie deur. Amen. Hy sal my oor die rivier lei. Hy sal my deur daardie deur 
neem. Daar's 'n groot deur wat oorkant staan, naamlik die dood. En elke keer wat jou hart klop, is jy een 
klop nader daaraan. En eendag moet ek by daardie deur kom. Jy moet daar kom. Maar wanneer ek daar 
kom, ek wil nie 'n lafaard wees nie. Ek wil nie skree en terugdeins nie. Ek wil by daardie deur kom, myself 
toedraai in die kleed van Sy geregtigheid (nie myne nie), Syne.

48

Hierdeur weet ek, dat: “Ek ken Hom in die krag van Sy opstanding.” Dat, wanneer Hy roep, sal ek 
uitkom tussen die dooies, om saam met Hom te wees, uit hierdie peshuis. Waar hierdie liggaam ook al 
mag val, en waar dit ook al mag land, wat dit ook al is, ek sal eendag uitkom, want Hy het Dit vir my 
belowe. En ons glo dit. Ja, meneer. Hy maak Een wat nie kan val nie.

Let op hoe die verwagtende moeder, op aarde vandag, hoe die moeder se liggaam smag na sekere 
dinge. Ek praat, ek reken en hoop, aan al die volwassenes wat sal verstaan. Die moeder, in die geboorte 
van die baba, as daar iets kortkom in haar liggaam, begin sy smag na 'n sekere ding. Kyk hoe pa....

49

Ek onthou ons is grootgemaak, so 'n arm familie, en ons het skaars enigiets gehad om te eet toe ons 
kinders was. Baie van julle het daardie selfde manier gely.

So hoedat, wanneer, voor die babatjies gebore sou word, sou moeder smag na iets. En pa sou net 
afknyp, alles, om dit vir haar te kry. Sien? Dis haar, die liggaam, haar liggaam, die kalsium ensovoorts van 
haar liggaam, en die vitamiene wat sy nodig het. Junior word saamgestel, sien, en hy smag na dinge, 
voedsel vir die komende kind. En hoe, die ouers, hulle probeer om dit te kry sodat die baba gebore sal 
word, so volmaak en gelukkig as moontlik. Sien hoe jou ouers dit sal doen? Wanneer daar iets nodig is, 
die moeder getuig daarvan, sien, haar stelsel is saamgestel. Verstaan julle? [Gemeente sê: “Amen.”] 
Daardie, hoedat wanneer daar iets hier nodig is, vir die komende kind, begin die moeder daarna smag.

Nou, stop net 'n oomblik. Hoekom het ons herlewings? Hoekom kom ons bymekaar? Waarom wys ek 
altyd die mense tereg? Waarom roep ek na julle Pinkstervroue: “Hou op verf dra, grimering, en julle hare 
knip, en sulke goed”? Hoekom sê ek dit? Want, die outydse manier van pinkster het dit nooit gedoen nie. 
Die ware Bybelmanier is om dit nie te doen nie. Julle dra daardie kortbroeke en klere wat aan mans 
behoort, weet julle dat die Bybel sê dat dit 'n gruwel vir God is? [Gemeente sê: “Amen.”] Maar ons laat 
dit toe. Waarom roep die Heilige Gees aanhoudend uit? Dit weet daar is iets wat daar kort. Ons moet in 
die volle gestalte van Jesus Christus wees. Ons moet seuns en dogters van God wees. Ons moet optree 
soos God se kinders.

50

Lank gelede, was 'n storietjie vertel. Ek het opgelet een kleurling broer wat aan die agterkant sit. In 
die Suide, het hulle destyds slawe verkoop. En hierdie, toe hulle slawe daaronder gehad het, toe 
slawerny was, voor die emansipasie, van die proklamasie. En hulle sou verbygaan en hulle koop, daardie 
mense, net soos hulle 'n gebruikte motor sou, handelaar. Hulle het 'n verkoopskontrak gehad, en het 
daardie mense verkoop net asof hulle was—hulle gebruikte motors. Jy het 'n verkoopskontrak saam met 
hulle gekry.

51

Eenkeer het 'n koper verbygekom, 'n makelaar. En hy het gegaan na.... Hy sou by hierdie groot 
plantasies verbygaan en slawe koop. En hy het by 'n sekere groot plantasie gekom waar hulle baie slawe 
gehad het, en hy wou sien hoeveel hulle gehad het. En daar was hulle almal daarbuite, aan die werk. En 
hulle was treurig. Hulle was weg van die huis. Hulle was van Afrika.

52

Hulle het hulle oorgebring hiernatoe. Die Boere het hulle oorgebring, en hulle verkoop vir slawe, 
daarom was hulle treurig. Hulle het geweet hulle sou nooit weer huis toe gaan nie. Hulle sou lewe en 
sterwe in die land. En hulle het gehad, baie keer, het hulle swepe gedra en hulle geslaan. Hulle was die 
eiendom van die eienaar, en hy het met hulle gedoen wat hy wou. En hulle net.... As hy dit doodgemaak 
het, het hy dit doodgemaak. En as hy, wat dit ook al was, hy het dit net gedoen. Dis slawerny, soos 
Israel was, en baie van die volke was in slawerny ingebring. En hulle moes daardie arme slawe neem. 
Hulle het net gedien. Hulle het gehuil, julle weet, die heeltyd, en treurig.

Maar hulle het een van daardie slawe opgelet, jong kêrel, hy het sy bors uitgestoot, sy kop op soos 
daardie. Hoef hom nooit te geslaan het nie. Nooit nodig gehad om vir hom te sê wat om te doen nie. So 
daardie makelaar het gesê: “Ek wil daardie slaaf koop.”

53

Hy het gesê: “Hy's nie te koop nie.”

Hy het gesê: “Ek wil hom graag koop.”

Hy het gesê: “Nee. Hy's nie te koop nie.”

Het gesê: “Is hy die baas van die res van hulle?”
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Het gesê: “Nee.” Het gesê: “Hy's nie die baas nie. Hy is slaaf.”

Hy het gesê: “Wel, miskien voer jy hom anders as wat jy die res van hulle voer.”

Het gesê: “Nee. Hulle eet almal saam daarbuite in die kombuis.”

Hy het gesê: “Wat maak daardie kêrel soveel anders as die res van hulle?”

Hy het gesê: “Hier is een ding. Ek het gewonder vir 'n ruk, ook. Maar daardie seun, 'n vreemdeling uit 
Afrika, maar in Afrika is sy vader die koning van die stam. En, tog, hy's 'n vreemdeling weg van die huis. 
Hy gedra homself soos 'n koning se seun. Hy weet dit, oor die land, dat sy vader die koning van die stam 
is. En nou gedra hy homself, omdat hy weet hy's 'n seun van 'n koning.”

O, broer, suster, ek en jy, in hierdie wêreld waarin ons lewe, laat ons onsself gedra soos seuns en 
dogters van God. Ons is vreemdelinge hier, maar ons gedrag behoort te wees volgens die gebooie van 
God, dat ons seuns en dogters van God is. Ons gedrag, ons moet optree en doen, en alles, volgens wat 
die wette is wat God neergelê het.

54

“En dis 'n gruwel vir 'n vrou om 'n kledingstuk te dra wat aan 'n man behoort.” Dis verkeerd en 
sondig: “Vir haar om haar hare te sny,” die Bybel het so gesê: “ongewone ding vir haar om selfs te bid.”

Julle sê: “Wat hiervan?”

Iemand het na my; 'n groot, bekende prediker, nie lank gelede nie. Het gesê: “Broer Branham, kom. 
Ek wil hande lê op jou.” Het gesê: “Jy gaan jou bediening ruïneer.”
55

Ek het gesê: “Wat?”

Het gesê: “Skel daardie mense so uit.”

Ek het gesê: “Ek vertel die....”

Het gesê: “Ek glo dit.” Het gesê: “Ek's 'n Pinkster, ook. Ek glo dat vroue behoort nie kort hare te dra 
nie, behoort nie verf te dra nie, en hierdie dinge soos dit die manier wat hulle doen, hulle gesigte opverf.” 
Het gesê: “Hulle behoort dit nie te doen nie. Maar,” gesê: “God het jou geroep om vir die siekes te bid.”

Ek het gesê: “Hy het my gestuur om die Evangelie te preek.”

En hy het gesê: “Ek glo daarin. Maar,” gesê: “jy dink dit?”

Ek het gesê: “Ja. Kyk wat het jy, al hierdie groot programme, televisies, en alles anders. Ek het niks 
behalwe om God te antwoord nie.” Dis reg. Ek het gesê: “Ek hoef nie te antwoord op niks behalwe God 
nie.”

Hy het gesê: “Ek.... Jy gaan jou bediening ruïneer.”

Ek het gesê: “Enige bediening wat geruïneer kan word deur die Woord van God, behoort geruïneer te 
word.” Dis reg. Sekerlik. Dis presies.

Hy het gesê: “Wel, jy gaan dit bederf.”

Ek het gesê: “Wie gaan Dit dan sê? Sien? Iemand moet Dit sê. Iemand moet staan vir dit wat 
Waarheid is, maak nie saak wat Dit seermaak nie.” En vriende, as Christen, as mense wat glo ons gaan 
na die Hemel, die Heilige Gees Self sal ons tipeer in die Woord van God.

56

Hy het gesê: “Jy weet wat jy behoort te doen?” Het gesê: “Mense glo jy is 'n profeet.” Het gesê: 
“Jy behoort hierdie vroue te leer hoe om gawes van profesie en dinge soos daardie, en groot, hoër dinge 
in plaas van klein dingetjie.”

Ek het gesê: “Hoe gaan ek hulle algebra leer wanneer hulle nie eens hulle ABC's leer nie? Wanneer 
hulle nie eens die eenvoudige ding doen nie, sien, die natuurlike ding, hoe gaan jy hulle hoë dinge 
vertel?” Wanneer jy nie eens begin vanaf die.... Jy wil bo-op die leer kom voor jy die eerste tref. Dis die 
rede waarom jy val. Sien?

Begin by die onderpunt, en klim reg aan boontoe soos God jou boontoe lei. Sien? Laat jou lewe 
ooreenstem en altyd elke deeltjie van die Woord volg wat God verordineer het vir jou om te doen.

Nou dink hoedat God.... Ons behoort onsself te gedra en op te tree soos Christene. Ons gedrag 
behoort soos Christene te wees. Want, ons is vreemdelinge hier. Hierdie is nie ons Tuiste nie. Nee. Ons is 
net hier geplaas, tydelik. Ons moet gaan, elkeen van ons, vanaand.

57

Nou dink. As God, in Sy barmhartigheid, het die moeder, voordat die babatjie gebore is, smag na een 
of ander vitamien, en die moeder se woorde spreek uit: “Pa, ek wil spanspek hê, of waatlemoen. Ek wil
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iets hê, 'n ander.” Dis buite.... Wel, hy sal alles doen wat hy kan, om dit te kry, omdat hy weet hy wil hê 
sy kind moet so volmaak gebore word as wat dit kan wees. Sien? En hy sal alles doen wat hy in staat is 
om te doen, om dit te kry.

Hoeveel meer in staat is Hy, om dit te kry! Hy's 'n Skepper. Nou dink hoe in staat is Hy, om vir ons 'n 
liggaam voor te berei, om te lewe soos Sy Eie glorieryke liggaam, as ons wil lewe. Daar is iets in ons, wat 
uitroep, om te lewe. En daar is iets in ons wat uitroep om reg te doen. Dan sal God iemand roep op die 
platvorm, of die preekstoel, wat die absolute Waarheid sal preek. Waarom? Sien? Dit wys jou. Dan, as jy 
'n ware kind van God is, jy begin uitroep: “God, neem dit weg van my. Besny my van hierdie. Neem 
hierdie dinge weg van my.” Waarom? Dit word benodig vir jou hemelse Tuiste waarnatoe jy gaan, waar Hy 
gegaan het om te berei. Jy moet 'n ware Woord Bruid van Christus wees.

Ek het 'n paar aande gelede gepreek oor die offerande, in die dae van die versoening. Ek het 
gepreek oor die enigste plek waar God, die enigste Kerk wat God 'n mens sal ontmoet in, en dis in, Hy 
het gesê, die plek waar Hy Sy Naam geplaas het. Hy het gesê: “Ek sal hulle nie in enige ander plek 
ontmoet maar die plek, die poort waarin Ek My Naam geplaas het.” Nou, Hy ontmoet jou nie in die 
Metodiste poort, Baptis poort, of Pinkster poort, of enige van hulle. Maar Hy plaas Sy Naam in Sy Seun. 
Hy het gesê: “Ek het gekom in My Vader se Naam.”

58

Enige man kom, en enige kind, kom in sy vader se naam. Hy.... Ek kom in die naam van 'n Branham 
omdat my vader 'n Branham was. En jy kom in jou naam want dit was jou vader se naam.

En Jesus, die Seun, het gekom in die Vader se Naam. En Hy het gesê Hy plaas Sy Naam: “In hierdie 
poort waarin Ek My Naam geplaas het, dit was die offerande.” En in Jesus Christus is die enigste plek wat 
jy ooit gemeenskap sal vind en aanbidding teenoor God.

Jy sê: “Wel, ek behoort aan die kerk.” Dit maak nie een ding anders. Jy moet in Christus wees.

'n Sekere denominasionele prediker, die ander aand, vir my gesê, gesê: “Mnr. Branham, kyk hier. 
Jesus het gesê: 'Wie ook al glo.' Die Bybel het gesê: 'Wie ook al glo dat Jesus Christus die Seun van God 
is, is gebore uit die Gees van God.'”

Ek het gesê: “Sê die Bybel dan ook nie, dat: 'Geen mens kan Jesus die Christus noem, slegs deur die 
Heilige Gees'?” Sien? Jy kan nie die Bybel laat lieg nie. Dit moet reguit inhaak.
59

So jy moet absoluut wedergebore word, van die Heilige Gees in jou, wat buitentoe getuig, self, jy 
weet dat Hy die Seun van God is. En dan as jy is, en 'n deel; as jy 'n kind van God is, in die Woord van 
God; hoe kan jy die Woord ontken? Hoe kan die Heilige Gees jou 'n geloofsbelydenis laat glo, dat jy iets 
moet doen soos hierdie, wanneer die Bybel iets anders gesê het? “Ons moet by 'n kerk aansluit, en dit 
doen, of dat doen,” wanneer die Bybel jou duidelik sê wat om te doen? Sien? En dan wanneer jy Dit sien, 
en jy spring reguit Daarin, dan is jy reg Daarmee saam. Bly net reguit aan opbeweeg, en groei net.

Soos 'n kiem wat in die skoot van 'n vrou met die eier. En dan wanneer daardie eiertjie begin 
ontwikkel, en kieme begin voortbring, plaas dit nie een menslike kiem, en 'n hondekiem, en 'n koeikiem 
nie. Dit plaas alles menslike kieme.

En wanneer 'n kind van God, wanneer daardie voorbestemde.... Dis 'n slegte woord om te gebruik, 
maar dis God. Hier is God se Bybel. Die voorkennis van God kan voorbestem, alles laat werk tot Sy eer. 
Wanneer daardie voorbestemde saad, wat jy moes wees, en God jou geroep het, en daardie arendjie van 
'n saad daarbinne die Woord van God gehoor het, sal dit bo-op bou, een Woord bo-op die ander een, bo-
op die ander een, bo-op die ander een. Dit sal nie meng met enige geloofsbelydenis nie.

60

Let op. “In hierdie poorte, elke dag, hulle moet nuwe kosjer eet. En daar sou geen suurdeeg gevind 
word onder hulle nie, deur die sewe dae.” Is dit reg? [Gemeente sê: “Amen.”] Die sewe kerkeeue, dan, 
geen suurdeeg saamggeneem, geen geloofsbelydenis, geen niks bygevoeg nie. Dit moet absoluut 
ongesuurde brood wees. “Geen suurdeeg sal tussen julle gevind word nie, glad nie.” Net 'n suurdeeg, die 
Woord Self, dis die enigste. En daardie Woord is God. En God het vlees geword, in die Persoon van Jesus 
Christus, wat, dit is die Poort. “Daar is die Poort ek ontmoet jou in, om te aanbid, wanneer jy die 
gebooie van God volg.”

Daarom, as jy, vanaand, net kom, sê: “Ek gee Jesus Christus my lewe,” en jy't nooit die Heilige Gees 
ontvang nie; kom Daarin. Jy moet dit doen. Jy moet Daarin groei. Vra God om Woord bo-op Woord te 
stapel, soos daardie, totdat jy die volle gestalte van 'n seun van God word, of 'n dogter van God.

61

Die dinge van die wêreld neem? Een Johannes sê: “As jy die wêreld liefhet, of die dinge van die 
wêreld, is dit omdat die liefde van God nie eens in jou is nie.” Jy is mislei. Jy het die liefde van die wêreld 
daar, en dit het jou mislei, die duiwel het, deur dinge daar op te stapel, en te wys. Sien? Jy kan nie.... 
Wel, dan, jy kan nie een Woord wegneem van God uit die Bybel nie.



14Dinge Wat Moet Wees

Wat het die eerste sonde veroorsaak? Nie net deur 'n groot direkte leuen nie, maar omdat Eva 
verkeerd uitgelê het, die duiwel het aan haar, een Woord. Een Woord, het die ketting gebreek, en 
geweier om een Woord te neem. Dit was die begin van die Bybel.

Jesus het gekom in die middel van die Bybel. Hy het gesê: “Die mens sal nie van brood alleen lewe 
nie, maar van elke Woord wat uitgaan uit die mond van God.” Dis die hele Woord van God. Glo julle Dit is 
die openbaring van Hom? [Gemeente sê: “Amen.”] Die hele Woord van God.

Dan, in Openbaring 22, het Jesus na Johannes gekom, op die eiland van Patmos. En Jesus, “Ek Jesus 
het My engel gestuur om te getuig van hierdie dinge.” Sien? “Wie ook al een Woord Hieruit sal wegneem, 
of een woord Daarby sal voeg, Ek sal sy deel wegneem uit die Boek van die Lewe.”

Nie net sê: “Wel, ek glo Jesus Christus, Seun van God.” Dis goed. Voeg dan die res Daarvan daarby. 
Jy sê: “Ek is geregverdig. Ek het my hand gegee vir die prediker. Ek glo in Jesus Christus.” Dan moet jy 
wedergebore word. Jy moet gevul word met die Heilige Gees. Sien? Bly net byvoeg, soos jy voortgaan. 
Jy groei in die gestalte van 'n seun en dogter van God. Goeiste!

62

God, in staat om ons voor te berei, en om vir ons daardie smagting in ons lewe te gee, dat ons iets 
wil sien. Hoeveel hierbinne wil meer van God hê? [Gemeente sê: “Amen.”] Wel, dit wys daar is meer vir 
julle. Sien? Julle smag daarna. Julle geboortepyntjies kom aan. Sien? Jy het nog nodig, sodat ons 
gelukkig kan wees, en vry, en volmaak. Ons moet wees.

Soos die klein kiem van lewe as die ... in die boesem van God, net soos, en die kiem van lewe is in 
die bo- ... in die boesem van die moeder. God groei; en gaan, weg, om die plek vir ons te berei, die 
Ewige plek by Homself; nie 'n plek waar daar 'n peshuis is nie, 'n doodgaan, sonde, owerspel, en vuilheid 
van die wêreld hier nie. As jou gedagtes daarop is, wys dit dit het nooit in kontak gekom met God nie. 
Sien? Jy's opgewerk. Jy het 'n verstandelike illusie.

63

Jy sluit net by die kerk aan en sê: “Wel, ek behoort hieraan. My moeder het daaraan behoort.” Dit 
mag reg gewees het in jou moeder se dag, maar ons lewe in 'n ander dag.

Wesley se boodskap sou nooit.... Hy kon net nie Luther neem nie. Luther het geglo in 
regverdigmaking, maar Wesley het heiligmaking gehad. Die Pinksters het aangekom, hulle kon nie net 
regverdigmaking, heiligmaking neem nie. Hulle, dit was tyd vir die herstel van die gawes. Nou gaan ons 
van daar af. Sien?

Die drie stadiums van die Wingerdstok wat opkom. Die eerste, is dit 'n blaartjie, Luther het opgekom, 
vanaf die hervorming. Goed. Dit was die stingel. Hou die natuur dop. God en die natuur werk in 
aaneenlopendheid, want God is in die natuur. Sien? Die volgende wat gekom het, die pluim, die stuifmeel, 
die Metodiste eeu. Dan kom die Pinkster, o, goeiste, net so volmaak, sien, net soos die koringkorrel lyk 
asof dit volmaakte koring is, koringkorrel. Maak dit oop, daar is glad geen koring daar nie, glad nie. Dis 'n 
dop, 'n draer Daarvan, maar daardie Lewe werk deur. Sien?

Hulle daar in die Lutherse eeu aanvaar Luther. Daardie Lewe kom deur, maar dit het gegaan en 
uitgedenomineer. Die eerste ding waarvan jy weet, het net 'n denominasie geword wie se uiteinde 
verbranding is. Sien? Die stingel verdroog; is net 'n draer. Party van hulle het steeds probeer bly in 
daardie ou draer stingel, weet niks van God nie, dood. Hulle sê: “Wel, kyk, ons is 'n blaar. Ons was 'n 
Luther.” Dis reg. Maar kyk waar dit nou is. Sien?

64

“Ons was 'n Metodis.”

En selfs: “Ons was 'n Pinkster.” Maar kyk na Pinkster, hoe koud en formeel dit word, hoe almal 
wegloop. Sien? Wat is dit? Dit was 'n draer van die ware Saad. Sien? Al hierdie ander was draer, maar 
het denominasie gegaan. As jy sê: “Ek is Pinkster,” dit beteken niks meer vir God as wat jy gesê het jy 
was 'n Rooms Katoliek of 'n Jood, of wat jy ook al mag wees.

Jy moet gebore word, daardie Lewe wat deur daardie draer daar gekom het. Moenie in die stingel bly 
nie. Moenie in die saad bly nie. Gaan reguit uit na die volmaakte deel.

Nou, onthou, en elke hervorming wat ons gehad het, op al daardie Lutherane ensovoorts, binne drie 
jaar organiseer hulle. Dis reg. Elke herlewing het 'n organisasie gebring binne drie jaar.
65

Dink hoe lank is hierdie aan die gang, oor die twintig jaar, en geen organisasie nie. Waarom? Dis die 
Saad, wat kom, wat onder die dop vorm, soos hierdie. Aan die uitlê, nou moet dit in die Teenwoordigheid 
van die Seun lê, om ryp te word in die glorieryke korrel soos die Een wat eerste ingegaan het. Die ware 
Kerk wat afgegaan het, eerste, kom reguit op deur die stingel, om uit te kom, nog 'n Kerk, wanneer die 
stroper kom om Dit op te tel. Die Lewe wat afgegaan het in Luther, die Lewe wat afgegaan het in die 
Metodis, die Lewe wat afgegaan het in die Pinkster, sal in die korrel ingaan. Dit sal alles reg in die korrel 
ingaan, en uitgaan, die volmaakte Liggaam van Jesus Christus vorm.
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Net soos die son opkom, in die oggend. Jy kan na geen natuur kyk sonder dat dit van God getuig 
nie. Jy het nie eens die Bybel nodig, om te weet daar's 'n God nie. Die sonnetjie word gebore, 'n klein 
swak babatjie. Omtrent sewe-uur, gaan, begin skool toe gaan. Tien of elfuur, is dit uit. Twaalfuur, is dit in 
sy krag. Drie-uur in die middag, word dit oud. Sewe of agt, ses.... Vyf of ses uur in die middag, word 
haar skouers krom. Dit sterf. Is dit die einde daarvan? Nee. Dit staan weer die volgende oggend op. Die 
lewe, dood, begrafnis, opstanding!

66

Kyk na die blare wat aan die bome kom. Dit kom op, 'n goeie, goeie blaar; plaas skaduwee; bring sy 
vrugte uit. Volgende, eerste ding waarvan jy weet, herfs kom, tref dit, dood; loop reguit af in die wortel, 
weer in die grond. Is dit die einde daarvan? Volgende lente kom sy weer reguit terug om te getuig. O! Dis 
voortdurende lewe.

67

Maar, broer, suster, ons het die Ewige Lewe. Ons het Ewige Lewe deur hierdie groot Een, Wie gekom 
het, is weg, is in staat om ons 'n liggaam voor te berei. En hierdie groeipyne wat ons voel, soos julle 
vroue veroordeel voel oor wat julle doen, julle mans wat vashou aan kweekskool doktrienes, ensovoorts, 
julle wil almal sê: “Ek sê hierdie geloofsbelydenis op. Ek doen dit.” Maar daar's iets reg onder in jou, 
wanneer jy die oë van die blindes geopen sien; die dowes verst- ... blind. Al hierdie dinge wat belowe is. 
Sien die Woord gepreek in Sy krag. Sien 'n prostituut, van die straat af, word 'n dame. Sien 'n dronklap 
daar uit kom, en 'n ware heilige van God word. Goeiste! Sien? Daar's iets, Lewe daarbinne. En jy begin 
voel: “Wel, miskien behoort ek dit nie te doen nie.” Maar, sien, wat dit is, dis iets wat jou Liggaam 
anderkant nodig het. “Kom aan.” Maar God het die vitamiene reg Hierbinne vir elke deeltjie van daardie 
Liggaam. Jesus het gegaan om die plek in die boesem van God voor te berei; ja, meneer, 'n klein kiem, 
seun van God, klein seun of dogter van God.

Jesus het gevra vir net een ding, in Sy gebed vir die Vader. Weet julle wat dit was? Een ding, na al 
Sy opoffering wat Hy hier op aarde gedoen het, die lewe wat Hy gelei het, die weg wat Hy gewandel 
het. Hy het gevra vir een ding: “Daar waar Ek is, hulle ook mag wees.” Hy het gevra vir ons gemeenskap. 
Dis die enigste ding wat Hy die Vader in die gebed gevra het, jou kameraadskap vir altyd. As julle dit wil 
lees in Johannes 17, die 24ste vers. Hoeveel meer moet ons Hom nie dan begeer nie? As Hy begeer....

68

Nou luister. As jy regtig uit die Gees van God gebore is, beteken dit alles vir jou. Sien? Dit is nie een 
of ander boek van reëls nie. Julle lewe nie enige wette ensovoorts nie. Jy lewe deur die genade van God, 
die Gees van God.

Ek het dikwels dit gesê. As 'n sendeling, sou ek oorsee gaan. Wat as ek my vrou ingebring het, my 
kinders: “Nou kyk hier, kinders! Luister hier, Mev. Branham! Ek is jou man. Jy mag nie enige ander mans 
hê terwyl ek weg is nie. As jy dit doen, sal ek jou afslag wanneer ek terugkom by die huis”? Uh-huh. 
Sien?

69

Stamp my voet: “Kinders, hoor wat ek sê?”

“Ja. Ja, pappa. Ja, pappa.”

“Laat ek hoor van een oortreding? Sien?” Sien? Nou, sou dit nie 'n huis wees nie?

Nou wat as sy sou sê: “Nou, jy klaar, meneer? Nou ek wil jou iets vertel. Mnr. Branham, ek is jou 
wettig getroude vrou! Jy mag nie enige ander meisies hê terwyl jy weg is nie”? Nou, sou dit nie 'n huis 
wees nie? Nou, dit sou iets wees.

Ons doen dit nie. Ek het haar lief, en sy het my lief. Wanneer sy weet ek gaan, weet sy ek gaan nie, 
behalwe as die Here my geroep het om te gaan. Ons kniel op die vloer, en kry die kinders rondom. Ons 
bid. Ek het gesê: “Dierbare God, sorg vir my klein metgesel, my kinders.” Hulle sê: “God, sorg vir pappa 
terwyl ons weg is, terwyl hy weg is.” En dan wanneer ons oorgaan....

Nou, wat as ek iets verkeerd sou doen daar oorkant? Wat as ek oortree het, iets verkeerd doen? En 
ek kom terug en gaan na daardie arme vroutjie van my, staan daar en kyk na haar geplooide gesig, en 
haar hare wat grys word, ek het opgeloop en gesê: “Skat, ek wil jou iets vertel. Jy weet ek het jou lief.”

70

“Sekerlik, Bill, ek weet jy het my lief.”

“Ek sê jou wat ek gedoen het. Ek het 'n meisie huis toe gevat.” Ek sê: “Sal jy my daarvoor 
vergewe?” Ek glo sy sou. Ek doen regtig. Maar sou ek dit doen? Wanneer ek kyk, staan daar, sien 
daardie hare wat grys word, en weet sy het tussen my en die publiek gestaan, en ek weet wat 'n ware 
vrou sy was, kon ek dit doen? Ek sal liewer sterf as haar seermaak. Ek sou.

En as dit, in phileo liefde vir my vrou, hoeveel groter is my agapao liefde aan God! O, ek sou niks 
doen om Hom seer te maak nie. Sekerlik nie. Ek het Hom lief. Ek wil alles doen wat Hy wil hê ek moet 
doen. Ek wil saamgaan met elke Woord wat Hy gesê het, maak nie saak wat die wêreld sê nie. Hulle, 
hulle gaan nie Dit glo nie, in elk geval. Ek wil weet wat Hy gesê het vir  my  om te  doen.  En  as  ek  iets
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kort, ek wil hê Hy moet dit vir my gee. En vir Hom lewe, hou ons van die wêreld.

Hierdie ou aardse liggaam hier het gekom by sy.... Laat ek julle vertel. Hierdie aardse liggaam, 
waarvan julle soveel dink, waarmee julle Hollywood nastreef. Julle is so naby daaraan. Dit sal nie vir baie 
langer daar wees nie. Onthou julle. Julle het die profesie gehoor, sien, dat die Here my gegee het: “Dit 
gaan onder.” Ja, meneer. Let op. Dit sal. Hou julle net dop. Nou, Dit het my nog nooit iets verkeerds 
vertel nie. Ek sal dit na enigiemand neem wat wil sê. Ek weet nie wanneer of waar nie, maar sy's 
gedaan. Oordeel hang daaroor. Daar's geen verlossing daarvoor nie; dis verby. Sien?

71

Nou let hierna op. Lewe vir Hom, hou ons van die wêreld. Nou kyk. Kyk jy op televisie, party van julle 
susters, en jy gaan hiernatoe en jy wil, julle jong vroue. Jy is jonk. Ek weet dit. Maar julle is Christene. 
Sien? Jy's anders. Julle wil nie soos die wêreld wees nie. Jy hou van die wêreld. Dis nie net julle jonges 
nie; party van julle oueres. Sien? Wel, wat doen dit? Sien? Jy kyk televisie, jy gaan af na die winkel, julle 
sien hierdie klein ou klere wat vrouens dra, dit is goddeloos.

72

Weet julle wat gaan gebeur by die Oordeelsdag? Jy mag net so deugsaam teenoor jou man wees as 
wat jy kan wees, maar in die Oordeelsdag sal julle moet antwoord vir owerspel pleeg. Jesus het gesê: 
“Wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer het alreeds owerspel gepleeg met haar in sy hart.” Wie is 
te blameer? Jy. Sien? Jy het jouself voorgestel, daardie kortbroeke en langbroeke.

Een of ander vrou het vir my gesê, nie lank gelede nie, het gesê: “Ek dra nie kortbroeke nie, Broer 
Branham. Ek dank die Here daarvoor. Ek dra langbroeke.”

Ek het gesê: “Dis erger.” Dis erger. Dis reg.

Jy kan nie eens 'n rok koop, skaars, vir 'n vrou nie. Sy het gesê, een vrou het gesê: “Wel, jy praat 
die waarheid. 'Jy kan nie. Jy kan dit nie koop nie.'” Maar hulle verkoop steeds materiaal en het 
naaimasjiene. Sien? So daar's geen verskoning nie. Sien? Sien?

73

Dit wys, suster. Ek's julle broer. En ek's 'n dienaar vir Christus, wat moet antwoord by die 
Oordeelsbank vir wat ek hier sê vanaand. Sien? Julle gaan staan, skuldig aan owerspel, omdat die liefde 
van God uitgelek het uit jou hart. Julle gaan steeds kerk toe. Julle mag steeds dans in die Gees. Julle 
mag steeds praat met tale. En daardie dinge is goed, maar dis nog nie Dit nie. Nee, meneer.

Onthou, die Bybel het gesê: “In die laaste dae sal daar valse Christusse kom,” nie valse Jesusse nie. 
Hulle sal nie stilstaan daarvoor nie. Maar: “valse Christusse,” valse gesalfdes. Hulle is absoluut gesalf met 
die Gees, met die Heilige Gees, en steeds vals. Sien? Daar's twee....

Daar's drie mense van julle. Die buitekant is die liggaam. Jy het vyf sintuie, waarmee jy jou aardse 
tuiste kontak. Die binnekant is 'n gees. Daar's vyf sintuie daar, liefde en gewete, ensovoorts, jy kontak. 
Maar die binnekant daarvan is die siel.

74

Onthou: “Die reën val op die regverdiges en onregverdiges.” Dieselfde reën wat 'n koringkorrel laat 
groei, laat 'n kankerroos ook groei. Sien? Wat is dit? Aan die binnekant van daardie saad is 'n geaardheid, 
en daardie gearrdheid vertoon, vertoon homself. Dit kan in dieselfde veld staan, reg daar saam met die 
onkruid. Die onkruid en die koring staan saam, juig net soveel. Sy hoof is gebuig. Dit smag na water. 
Wanneer 'n reën kom, kan die kankerroos net so hard skree soos die koring. “Maar aan hulle vrugte sal 
julle hulle ken.” Sien?

Christene, ek mag julle nooit weer sien nie. Sien, dit was jare sedert ek hier was. Mag julle nooit 
weer sien nie. Kom in lyn met God se Woord. Kyk in die spieël.
75

Soos 'n seuntjie eenkeer, was buite in die platteland, nooit 'n spieël gesien nie. Hy het gekom na sy 
tannie se huis. Hy het met die trappe begin opgaan. Hy het 'n spieël gesien, en hy het 'n seuntjie in die 
spieël gesien. Hy het bly opstap, gekyk. En hy sou waai, en die seuntjie sou waai. En hy het aanhou 
kyk. Hy het nooit homself in 'n spieël gesien nie. So toe hy naby genoeg gekom het daaraan, het hy 
omgedraai, gesê: “Wel, mamma, dis ek!”

Hoe lyk jy, in God se spieël? Weerspieël dit 'n dogter of 'n seun van God? Is daar iets, wat, jy Dit 
hoor, maak dit julle die man haat wat Dit sê? Of, is daar iets wat trek, sê: “Ek weet daardie man is reg, 
want dis in die Skrif”? Dan, dis die vitamiene wat nodig is vir hierdie liggaam wat verordineer is om daar 
te wees, 'n huis wat daardie ander een gaan nodig kry wanneer jy daar kom. Sien? “Hierdie huis; as ons 
'n aardse gedra het.”

Nou onthou, ons dink soveel van hierdie liggaam. Ons trek soveel klere daarvoor aan. Ons doen 
soveel dinge, wat, onnodig, verandering na verandering na verandering, en al hierdie dinge. En, o, dis 
net almal.

76

Laat iemand net iets begin. Jy verf jou trappies rooi en kyk die Joneses verf hulle s'n rooi. Jy 
verander van 'n Chevrolet na 'n Ford, en hulle kan dit net nie uithou nie. Dis ooreenstemmingstyd. Jy laat
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die.... Laat jy 'n vrou by die kerk kom, 'n sekere soort hoed op, kyk hoe al die vroue dit kry; veral die 
pastoor se vrou, sien, kyk net wat gebeur. Nou, dit is waar. Dit is die absolute waarheid. Dis 
ooreenstemmingstyd. Broer, dit behoort ooreenstemmingstyd te wees. En hulle almal—al daardie dinge is 
vir 'n doel.

Ek gee nie om of my jas by my broek pas nie. En ek het 'n harde tyd. My vrou of my skoondogter, 
iemand, sê vir my watter das om daarby te dra. Ek gee egter nie om of hulle ooreenstem nie. Ek wil hê 
my ondervinding moet ooreenstem met God se Woord. Dis die ding, want dis waar ek beoog om te woon; 
nie onder op die hoek oorkant saam met die Joneses nie, maar oorkant in Heerlikheid waar Jesus is, 
gegaan het om vir ons 'n plek voor te berei. Ja, ons wil dit hê. Ja, meneer. Blyweg van dit alles.

Hierdie ou aardse tabernakel hier, julle weet wat dit is? Hierdie liggaam is soos 'n ou jas wat jy dra, 'n 
jas wat jy eenmaal gedra het. Maar nou het jy een soveel beter, jy gebruik dit nie meer nie. Wat doen 
jy? Jy hang dit in die kas, want jy't 'n beter een. Jy het 'n beter jas. Dis meer nuwerwets as die een wat 
jy altyd gedra het, wat verslete is. Wat? Dit is daardie kledingstuk. Jy is die binnekant daarvan daar. 
Daardie kledingstuk het net wat gedoen? Dit het jou beeld gedra. Sien? Maar jy het dit nie nou meer 
nodig nie. Jy het dit opgehang. Dis 'n flenter.

77

En dis hoe hierdie ou liggaam is, jy, dit het die beeld van die hemelse gedra. Tog, is dit nie jy nie. Jy 
is aan die binnekant van daardie liggaam. Julle, die Gees van God, is aan die binnekant van daardie 
liggaam. Dis wat die buitenste onderdanig maak, want die binneste trek dit, sien, bring dit in lyn met die 
Woord van God; jou binneste, jy jouself, jou wese.

Hierdie liggaam is net 'n ou jas. En eendag, wat sal jy daarmee maak, want jy was slegs in die 
kledingstuk vir 'n ruk? Dit is net soos die aardse kledingstuk; hierdie liggaam. Jou ware liggaam, jou ware 
self, is aan die binnekant van hierdie ou jas wat jy William Branham noem, of Susie Jones, of wat ook al 
dit is. Sien? Eendag sal dit hang in die aarde se herinneringsaal van jou. Jy sal dit daar anderkant in die 
graf sit, en iemand sal 'n grafsteen opsit: “Hier lê Eerw. So-en-so, of John So-en-so, of So-en-so.” Dit 
sal daar lê as 'n herdenking aan jou. Die mense het jou net hierin gesien. En wat jy was, die ware jy, 
was aan die binnekant daarvan. Maar die ou jas, homself, het “die beeld van die Hemelse gedra.”

O, mense, het julle besprekings gemaak om jasse te verander? Het julle besprekings gemaak vir die 
Hemel? Onthou, julle moet besprekings hê. Jy kan nie ingaan sonder hulle nie.

Ek praat nou met julle in moderne taal, dat julle weet. As julle na die hotel gaan, sê: “Wel, ek het 
die....”

“Het julle besprekings gehad? Wel, ek's jammer. Alles is vol.” Jy is uit in die koue, want jy het nie 
besprekings gemaak nie.
78

En as jy by die einde van jou lewe se reis kom, sonder besprekings, daar sal geen Een wees om jou 
daar te ontmoet. Jy sal in 'n donker Ewigheid moet instap waar daar geskree, en gehuil en gekerm en 
gekners van die tande sal wees. Julle moet. Jy kan nie in die Stad inkom nie, jy, want jy het nie 'n 
bespreking nie. Jy moet dit hê, om in die Stad in te kom, waar Jesus gegaan het om 'n plek voor te berei 
vir jou. Onthou, jy moet die besprekings, en die kleed van verlossing, aan hê. Jy kan nie.

In Mattheus, ek het 'n Skrif hier. Ek kyk na die Skrif, Mattheus, twintig- ... 22:1—14. Ek het nie tyd 
om dit te lees nie, want dit word te laat. Ek het te lank gepraat, met julle. Maar onthou, die koning het 
uitgegaan en 'n aandete gemaak. Hy het al sy beeste doodgemaak, en die vet gemaakte vee en alles, 
het 'n groot maaltyd voorberei. En hy het uitgestuur, en hy het baie gevra om te kom.
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Een het gesê: “Wel, julle weet, per slot van sake, ek behoort hieraan.” “En ek het hierdie.” “Ek moet 
saam met my plaas gaan.” En een het baie dinge gedoen. En hy het weer gestuur, en hulle het hulle boos 
mishandel. En uiteindelik.... Dit was die Joodse geslag, met wie Jesus gepraat het. Hulle het iets anders 
gehad om te doen.

Toe, uiteindelik, het hy in gestuur: “En sê.... Gaan. Moet net nie.... Dwing hulle net. Gaan in die 
strate en hoofpaaie, en oral, en dwing hulle om in te kom.” En daarna, het hy vasgestel dat sy huis was 
... Sy bruilofsmaal sou gesete wees. Daar gaan gaste daar wees.

En toe het hy 'n man daarbinne gevind sonder die huweliksklere aan. Hy wou vashou aan die ou jas. 
En kyk wat het hy gesê. “Vriend, nadat ek jou uitgenooi het na my bruilofsmaal, en ek het jou uitgenooi 
en jou 'n uitnodiging gegee om te kom!”

En as julle ooit in die Ooste was, waar ek baiekeer daar gepreek het, word daardie bruilofsmaal 
steeds net soos dit was, uitgevoer. Die bruidegom, dat, almal, hy het soveel gaste wat hy gaan hê. 
Waarskynlik, Broer Kopp, het jy dit waarskynlik dopgehou daar in Indië. Sien? Hulle het soveel gaste wat 
hy gaan vra; sê hy gaan dertig gaste vra.
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Nou, die bruidegom moet die kledingstukke voorsien. Hy moet hulle voorsien, daarom staan daar 'n 
man by die deur. En jy kom op met jou uitnodiging. Hy ondersoek jou uitnodiging en trek vir jou 'n 
kledingstuk, 'n kleed aan. Dat, party van hulle is ryk, en party van hulle is arm, en party van hulle is 
verskillend, maar hulle lyk almal dieselfde wanneer hulle hierdie kleed aan het. Hulle lyk almal dieselfde.

En julle moet almal dieselfde wees. Julle gaan nie wees nie, sê: “Ek is die Metodis hier oorkant. Ek's 
die Presbiteriaan hier oorkant,” nie. O, nee. Jy gaan nie in nie, die eerste plek. Sien?

Jy moet by die Deur kom. Jesus het gesê: “Ek is die Deur tot die skaapkraal.”

“Ek's Pinkster. Ek's dit. Ek's dat.” Dit beteken nie een ding nie.

Jy kom deur daardie Deur. En as jy deur daardie Deur kom, kry jy die kleed.

En hierdie man, toe hy gesê het: “Hoe het jy hier ingekom, vriend?” Sien?81

Dit het gewys hy het op 'n een of ander manier gekom, en by 'n venster ingekom, in die agterkant 
ingekom, maar nie deur die deur nie; nie deur die Deur nie, die manier wat Jesus gekom het, deur 
selfopoffering; jou alles gegee aan God, en stap na Golgota en saam met Hom gekruisig word. En weer 
opstaan, om Sy kleed van offerande te dra en dood vir die dinge van die wêreld.

“As jy die wêreld liefhet, of die dinge van die wêreld, is die liefde van God nie eens in jou.” Sien? As 
jy steeds die liefde van die wêreld het, en wil optree soos die wêreld, en maak soos die wêreld; jy 
probeer ... jy's.... Tog, is jy in die kerk, maar 'n kankerroos in die bedding saam met die koring; skree 
saam met die res van hulle, juig saam met die res van hulle. Al die geestelike seëninge is reg op jou.

Jy sê: “Wel, ek profeteer.” Kajafas het ook. So het Bileam ook. Dit het niks....

“Ek het die doping, die Heilige Gees.” Dit het steeds niks daarmee te doen nie. Dis slegs net 'n 
tydelike gawe vir jou.
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Die ware gawe is jou siel binne-in, sien, wat gebore is van God, en dit beheer die hele ding tot die 
Woord van God en die wil van God. En daar het julle groei, sien, dan is jy 'n seun en dogter van God. Jy's 
'n kind van God. En hierdie dinge, soos jy opkom.... Soos die moeder, nou is jy in die skoot van die aarde, 
probeer om uit te kom. Jy's 'n seun van God, wat voortkom, en jy sien die Woord sê: “Ek behoort dit te 
doen. Ek moet wedergebore word.”

“Wel, ek behoort aan die kerk.” Dit beteken nie een ding nie. Sien?

“Ek's Metodis; my moeder.” Dis goed vir jou moeder.

“Wel, goeiste, ek's Pinkster. Ek behoort.” Dat, as jy nie ooreenstem met daardie Woord, is daar iets 
verkeerd. Sien? Dan, jy sien, jou ware vader is nie God nie. Sien? Want, die ware begin in jou siel, voor 
daar selfs 'n gees was, dit was jou siel. Daardie siel het nie van God gekom nie, dan was dit nie 'n kiem 
van God om te begin nie. Jy is mislei. Jy's in 'n stuk onkruid en dra die wêreld se getuienis van die 
onkruid wat voortkom. Tree op soos die wêreld, die wêreld lief hê, is omdat die liefde van God nie in jou 
is nie.

En nou sal daar valse gesalfdes in die laaste dae wees, nie vals Jesus nie. Hulle sal dit nie verduur 
nie. Maar: “valse,” gesalfdes. Hulle is gesalf, ja, meneer, maar hulle is antichris. Hulle is gesalf met die 
Gees, om die tekens en wonders te doen wat Christus gedoen het, maar wil nie ooreenstem met Sy 
Woord nie. Sien?
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“Baie sal na My toe kom, daardie Dag, en sê: 'Here, het ek nie geprofeteer, en duiwels uitgedryf, in U 
Naam nie?'”

Hy sê: “Gaan weg van My, julle werkers van ongeregtigheid. Ek het julle nooit eens geken nie.”

“Ek was Pinkster, Here. Glorie aan God! Ek het uitgeroep. Ek het met tale gepraat. En ek het hande 
op die siekes gelê, en hulle genees, duiwels uitgedryf.”

“Gaan weg van My, julle werkers van ongeregtigheid. Ek het julle nooit geken nie.”

Sien wat ek bedoel? O, kindertjies, voel julle die behoefte van daardie vitamien vanaand, daardie 
iets? Daar's 'n liggaam wat oorkant wag. Daar's 'n liggaam wat wag om ontvang te word. Mense, moenie 
mislei word nie. Moenie mislei word nie. Die duiwel is 'n bedrieër. Selfs die bruilofskleed, julle moet Dit dra. 
Dit moet wees.
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Nou is ons in die aandtyd. Die aardse liggaam is nou gereed om af gebreek te word, en ons maak 
gereed om in die Hemelse in te gaan. En ons voel nou die vreemde oproep, van God, om na hierdie groot 
Eden te gaan. En voordat ons hier gebore kan word, het ons liggaampies uitgeroep na iets wat voorsien
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moes word, of ons sou 'n siek kind gewees het as dit nie was nie. God het geen siektes daarbo nie. Hulle 
is, elkeen, volmaak opgelyn, die Bruid net presies soos die Bruidegom was, die Woord gemanifesteer in Sy 
seisoen. God skenk, vanaand, kinders, ieder en elk van julle! Daar is 'n Hemel om na toe te gaan. Daar's 
'n hel om van weg te bly.

Nou, baie van julle weet dat die Here my visioene gegee het, duisende van daardie. Die grootste 
ding.... Ek het altyd die dood gevrees. Omtrent drie jaar gelede, julle het die Christian Business Men 
gesien, Verby Die Tydsgordyn. Ek besef ek mag nie lewe deur hierdie aand nie. Ek sien julle dalk nooit 
weer hier in my lewe nie, maar dit is waar. Ek weet nie of ek hierdie 'n visioen sou noem, of wat dit was 
nie.
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Een oggend, onlangs, was ek.... Ek het net wakker geword. Ek kom in uit dienste. En my vrou het 
daar gelê, aan die slaap. Ek het gesê: “Skat, is jy wakker?” Sy was steeds aan die slaap. Ek weet ons 
moes opstaan, om die kinders skool toe te kry.

En ek het my hande weer op, soos hierdie, en ek het gesê: “Wel, sê, Bill Branham, weet jy jy's verby 
vyftig? Jy, as jy iets gaan doen vir die Here, jy beter gou maak, want jy het nie te veel meer tyd nie.” Ek 
het gedink: “Goeiste, ek hoop dat ek kan lewe om die Koms van die Here Jesus te sien.”

Ek het dit altyd in my gedagte, dat wanneer ons gesterf het, ek sou sien, soos, broer hier. Ek sou 
sê.... “Ja, jy het gepreek in my kerk, een aand daar op aarde, Broer Branham.” Maar, hy's 'n gees, ek kon 
nie sy hand skud, omdat sy hand daarbuite in die graf is, weggevrot, sien; myne, ook. Ek het altyd soort 
van so dink.

Maar daardie oggend, toe, het ek Iets oor my voel kom. En ek het gedink.... Gewoonlik, soos 'n 
visioen kom. En ek het gekyk, en ek het gekyk. Ek het gedink: “Goeiste! Wat is hierdie?” En ek het 
gekyk, 'n groot, groen heuwels. En jong vroue het van oral gekom, by die tiene van duisende, en 
honderdduisende. En hulle het almal gekom, lang hare wat afhang teen hul rug, wit klede aan, kaalvoet, 
aan die uitroep, skree: “Ons broer!”
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Ek het gedink: “Nou, dit is vreemd.” Ek het weer omgedraai en gekyk. En daar het ek net daar gelê, 
en daar was my vrou, wat daar op die bed lê. En ek het gesê: “Nou, jy weet wat? Ek het gesterf.” Ek 
het gesê: “Dis, dis wat gebeur het. Ek het gesterf.” En ek het gesê: “Ek mag 'n hartaanval gehad het, of 
iets. Ek het gesterf. Daar lê my liggaam.” Ek het net daar gelê met my hande agtertoe, soos daardie, net 
so styf. Ek het gedink: “Dis nie twintig voet van my nie.” En daar was ek, gekyk. Ek het gedink: “Dis.... 
Daar is my vrou daar. Daar, daar is alles. Daar is my hemp wat daar aan daardie bedstyl hang daar.” En ek 
het gedink: “Hier is ek.”

Ek het weer omgekyk, en hierdie vroue het almal gekom. En hulle was.... Ek het gekyk, hierdie kant 
toe aan die kom, en daar het my broers gekom. O! Hulle is eg. Almal van hulle het gelyk soos jong mans. 
Hulle het geskree: “Ons dierbare broer!” O, ek het nie geweet wat om te dink nie.
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Ek het gedink: “Dit is vreemd.” Ek het teruggekyk, en ek was nie 'n ou man nie. Ek was jonk. Ek het 
gedink: “Hierdie is 'n vreemde ding.” Ek het gedink: “Is hierdie 'n visioen?” Ek het my vinger gebyt. En ek 
het gedink: “Nee. Dit is nie die soort visioen wat ek gehad het nie.”

Dan, daar, het Iets met my begin praat hierbo, en gesê: “Jy het ingegaan saam met jou mense.”

Ek het gedink: “Met my mense? Is hierdie almal Branhams?”

Hy het gesê: “Hulle is jou bekeerlinge na Christus.” En hierdie vroue....

Julle weet, ek is altyd bestempel, as gevolg van hulle my “vrouehater,” noem, maar ek is nie. Sien? 
Want, ek glo.... Ek hou nie van onsedelike, onbetaamlik nie. Ek hou van ware, egte susters van Christus. 
Indien so, goed.

Ek het 'n paar letsels gehad toe ek 'n kind was. Ek het geweet van dinge wat gebeur het wat soort 
van my op daardie manier gedraai het. Maar dit was alles God, maak, my gevorm het vir hierdie uur. 
Sien?
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Ek dink 'n ware, egte suster, daar's niks enigsins mooier nie. As God 'n man enigiets beter as 
verlossing kan gee, sou Hy hom 'n vrou gee. Sien? En so, dan, as Hy enigiets beter kon gee, sou Hy dit 
gedoen het. En dan om party van hulle te sien draai en nie eens optree soos 'n vrou nie, ontrou aan 
hulle huweliksbeloftes, en hulle mans dieselfde. Julle onthou, julle is gebind solank jy lewe, vir mekaar. 
“Wat God bymekaar voeg op aarde, ook in die Hemel bymekaar gevoeg.” Sien?

En so toe het ek het dit gesien. En hierdie vroue wat opgeloop en hulle arms om my gegooi het, en 
my omhels, en noem my: “Broer!” Nou, hulle was vroue, maar daar kan nooit sonde wees in daardie plek 
nie. Sien? Hulle was vroue. Maar, sien, wat maak ons nou, 'n vrou met 'n klier, 'n vroulike klier, en 'n man 
met 'n manlike klier, dis vir kinders grootmaak. Dit sal nie daar wees nie. Hulle sal  almal  een  klier  wees,
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maar hulle sal nog steeds in die vorm wees. Die aardse beeld wat hulle hier gedra het sal daar wees, 
maar daar sal nooit sonde kan wees nie. Julle is almal dieselfde. Daar sal nie meer kinders daar 
grootgemaak word nie. Sien? Dis reg. Dit sal alles so wees. En so ek het gekyk, en hierdie vroue.

En hulle het my opgetel. Hierdie broers het my op 'n plek gesit. Ek het gesê: “Hoekom het jy dit 
gedoen?”
90

Hy het gesê: “Op aarde was jy 'n leier.” En het gesê: “Jy.... Hierdie is die mense.”

En daar was 'n vrou wat opgekom het. Sy het gesê: “Ons dierbare broer.” Pragtigste vrou!

Toe sy verbygegaan het, het hierdie Stem gestop, gesê: “Onthou jy haar nie?”

Ek het gesê: “Nee.”

Het gesê: “Jy het haar na Christus gelei toe sy oor negentig was. Sien? Kan julle nie sien hoekom sy 
sê 'dierbare broer 'nie?”

Ek het gesê: “Wel, gaan julle....”

Het gesê: “Nee. Ons wag hier.”

Ek het gesê: “Wel, as ek oorgegaan het, wil ek Jesus sien.”

Het gesê: “Jy kan Hom nie nou sien nie. Hierdie is die Skrif, het gesê: 'Siele onder die altaar. ' Hy's 
net 'n bietjie hoër. Eendag sal Hy terugkeer. Ons gaan terug aarde toe. Ons eet of drink nie hier nie.”

Ek het gesê: “Jy bedoel ek was bang hiervoor? Wel, hierdie....”91

Daar's geen woord om dit te sê nie, vriende. “Dis volmaak,” sou dit nie raak nie: “oorweldigend.” 
Daar's geen Engelse woordeskat waarvan ek weet, geen woord, wat ooit kon uitdruk wat dit is nie. Dis 
bokant enigiets waarvan ek weet. Daar was hy. Daar was geen siekte, geen droefheid nie. Jy kon nie 
sterf nie. Jy kon nie sondig nie. Dit was net volmaak, net perfek. Vriende, julle moenie, julle moet dit nie 
mis nie. Onthou.

En toe ek 'n seuntjie was, het ek 'n visioen gesien van die hel, as 'n klein seuntjie. En julle weet hoe 
die dames, vandag, of die vroue (dame sou nie so-iets doen nie), hulle oë verf soos 'n wolf, of iets soos 
daardie, daardie blou goed onder hulle oog. Ek het dit gesien. Ek het gesink. As 'n klein seuntjie, is ek 
geskiet, en ek het gelê, sterwend in 'n hospitaal. En ek het altyd geweet daar was God.

Ek onthou die eerste gebed wat ek ooit probeer bid. Die enigste ding wat ek kon sê.... Ek het dit 
nooit tevore vertel nie. Ek voel net ek sal dit net nou vertel. Ek was geskiet, daar gelê, sterwend in 'n 
veld. En die enigste pleidooi wat ek aan God kon hê, ek het gesê: “Jy weet, Here, ek het nooit egbreek 
gepleeg nie.” Sien? As 'n klein, jong seuntjie omtrent vyftien jaar oud, het ek reg probeer lewe. En ek het 
gesê: “Ek het skoon gelewe.” En dis al wat ek kon sê. Dis al die verdienste wat ek Hom kon aanbied.

En dan lê daar, toe, toe die dokter klaar weggestap het van my, en ek myself voel sink het in 'n 
donker Ewigheid in, en gelyk soos. Ek het geskree vir pappa: “O, pappa, help my.” Daar was geen pappa 
daar nie. “Mamma, help my.” Daar was geen mamma daar nie. “God, help my.” Daar was geen God daar 
nie. Dit was net die eindelose, verskriklike, o, nagmerrie. Brandende, vlammende hel sou 'n plesier wees, 
in vergelyking daarmee. En aan die val daardeur, het ek gedink: “O, goeiste!” Oor en oor, soos hierdie. Ek 
het in 'n plek ingekom, rook, en duisternis, en siek. En, o, so 'n gevoel! Dit was dood op my.
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En ek kon daardie vroue sien opkom na my, met daardie soort geverfde oë soos daardie. Nou onthou, 
dit was vyf-en-veertig jaar gelede, omtrent veertig jaar gelede, in elk geval. Gaan, hulle het gegaan: 
“Ooo! Ooo! Ooo!”

Ek het gesê: “Moet ek vir altyd daar wees?”

“Vir altyd.”

Ek het gesê: “O God, as U my hier uitlaat, sal ek sal nooit weer skaam wees vir U nie. Ek sal nooit 
weer skaam wees nie. God, gee my asseblief 'n kans.”

Die eerste ding waarvan jy weet, het ek myself gevoel opkom. En die dokter was geskok, want my 
hart het net sewentien keer per minuut geklop. Ek het klaar al my bloed uitgebloei en alles, het gelê in 
my eie bloed. En ek het gewonder, sou dit eendag gebeur?

Omtrent twee jaar gelede, toe ek na Tucson getrek het, ek was saam met my vrou onder by J. C. 
Penney's. Ek het daar gesit soos daardie, en met my kop af, gewag. Want, julle weet hoe, dames, hulle 
koop 'n lang tyd. En ek het daar gesit, my kop af soos hierdie. En 'n roltrap was aan die opkom. En hier 
kom sommige van daardie vroue op, met daardie waterkop haarstyle, julle weet, soos  hulle  maak,  soos
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daardie. Opgekom met daardie oë wat geverf gelyk het soos daardie. En hulle het Spaans gepraat. En 
dis dit. Dit het alles (die visioen) weer plaasgevind. Daar was dit: “Ooo! Ooo!”

Broer, suster, laat ek julle iets vertel. Dit mag nou snaaks wees, maar kom julle eenmaal daar. Dis 'n 
ernstige ding. Julle moet nooit soontoe gaan nie.

Ek, as 'n ou man, 'n prediker, ek het om die wêreld gepreek, het miljoene vriende, maar ek weet ek 
moet saam met julle staan oorkant. Kom weg van die dinge van die wêreld. En as daar iets in jou is, dat 
julle steeds wil optree soos julle optree, as jy die dinge van die wêreld in jou het, onthou, jy's nie een 
van God s'n nie. Jy's net 'n kerk lid, tot daardie roep; daardie diepte, wat roep na die Diepte. Sien?
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Soos, voor daar 'n vin op 'n vis se rug was, moes daar water gewees het vir hom om in te swem, 
eers, of hy sou nooit 'n vin gehad het nie.

Voor daar 'n boom was om in die aarde te groei, moes daar 'n aarde gewees het, of daar sou geen 
boom wees om daarin te groei nie. Daar sou geen rede wees vir die boom, en om dit saam te laat 
bestaan nie.

Voor daar 'n skepping is, moet daar 'n Skepper wees. “Geseënd is hulle wat honger en dors na 
geregtigheid.” Sien? Daar is iets in ons. Jy het jou hand opgesteek 'n rukkie gelede: “Ek wil meer van God 
hê.” Sien? Daar is iets behoeftig.
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En as jy die wêreld liefhet, daardie kant toe gaan, die dinge van die wêreld, die wêreld se weg sal 
gaan, en jy sal in die val wees. Sien? Kom uit. Julle is seuns en dogters van 'n Koning, die Koning. Wees 
dame en heer. Wandel soos Christene. Lewe soos Christene. Tree op soos Christene. Onthou, ek sal julle 
ontmoet by die Oordeelsbank met hierdie opmerkings. Sien?

Kyk in jou spieël, vanaand, en sien. “Waarnatoe is ek op pad? Berei Jesus 'n plek vir my, 'n liggaam? 
Daardie liggaam is volmaak. Daardie liggaam wandel ordelik. Dis 'n seun of 'n dogter voor God. En ek is 
geboortepyne hierbinne, om gebore te word in daardie liggaam daar. As ek steeds die wêreld liefhet, wys 
dit my dat (ek's nie) ek geen liggaam daar het nie. Ek's net 'n kerk lid. Ek was nie die kiem van God nie. 
Ek is nie. Hy is nie my Vader nie.”

Hy het gesê: “As jy nie tugtiging kan verduur nie,” dis wat julle nou kry: “dan is julle onegte kinders, 
en nie die kinders van God nie.” Is dit nie reg nie? [Gemeente sê: “Reg.”] Sê die Bybel dit? [“Amen.”]
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As jy nie die tugtiging van God kan staan nie, wanneer jy sien die Skrif wil jou in lyn bring, en jy sê: 
“O, ek wil nie daardie Goed hoor nie. Ek's 'n Christen. Ek doen 'n....” Goed. Gaan voort. Sien? Dis een 
seker bewys dat jy nie 'n kind van God is nie.

Maar 'n ware kind van God honger en dors. Waarom? As daar iets in jou hart is, wat jou sê jy wil dit 
hê, en dis nodig daar, wys dit daar's iets wat klop, probeer jou daarnatoe trek. Daar's 'n liggaam daar, 
waarvan hierdie een 'n tipe is hier. Waarvoor gebruik jy hierdie een, om die duiwel en die wêreld te 
verheerlik, en die modes en dinge? Kyk jy na die Hemel, daar's iets daarbo, jy verheerlik God met jou 
lewe?

In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle 
gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.

... kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Dinge Wat Moet Wees. Hierdie dinge wat nou is, is slegs potensieel, roep uit vir die dinge wat moet 
wees.

Laat ons bid.

Dink ernstig. Sal jy, dierbare Christenvriende? Dink baie ernstig, net 'n oomblik. Laat ons net baie stil 
wees, net vir 'n oomblik. Laat die Heilige Gees spreek.
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Nou, die Here Jesus het my gestuur na julle Pinkstermense, lank gelede. Hier is een van julle seuns 
wat opgekom het om julle pastoor te wees, het gesê: “Gevolg van die bediening.” Hy het gesien die Here 
Jesus die bl inde oë open; “laat,” het hy gesê: “die waterkoppe krimp.” Ek het steeds die 
genesingsdienste. Maar ek besef dat ek gebid het vir baie mense wat baie siek was. Hulle is genees. Die 
Here het gebed beantwoord, en die siekes genees. Maar, julle weet, party van daardie mense, wat 
genees was, het alreeds gesterf. En maak nie saak hoe siek jy is nie, as jy genees is, jy gaan sterf, in 
elk geval.

Maar daardie siel, my dierbare broer, daardie siel, my dierbare suster, sal julle nie nou daaraan dink 
nie? Dis Ewig. As daardie liefde van God nie daarbinne is nie, daar is niks wat trek nie, wil jy nie God vra: 
“O God, laat my oor begin, opnuut, vanaand. Ek het U lief, Here. Ek wil U liefhê. En iets in my hart sê my
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dat ek nader aan U moet lewe. Ek wil kom, reg nou, Here, en dit doen”? As daardie persoon of persone in 
hierdie gebou is of buite hierdie gebou, vra ek julle, as 'n dienaar van Christus, in die Naam van Jesus 
Christus, sal jy net, met jou hoof gebuig, steek jou hand op na God en soveel sê: “God, trek my nader, 
nader, dierbare God. Ek wil ooreenstem met alles wat U in U Woord het”? Steek julle hande op. Nou wees 
net baie eerlik. Dink net.

Nou, hulle sê: “O, ek het dit gedoen. Ek, ek het geskree, die Gees. Ek het in tale gespreek. Maar, 
kyk, daar is iets wat kortkom in my lewe. Ek kyk in die spieël van God se Woord, ek weet daar's iets. Ek 
gaan kerk toe, maar ek is nie wat ek behoort te wees nie.” Sien? Dit wys dat, iets.
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Nou, as jy na jouself kan kyk en sien dat jy nie opgelyn is met God se Woord nie, en daar's niks 
daarbinne wat sal veroorsaak dat jou hand sal opsteek nie, dan weet jy daar's iets verkeerd. Jy het. 
Daar's.... Moeder het altyd gesê: “Jy kan nie bloed uit 'n raap kry nie, want daar's geen bloed daarin 
nie.” Sien? Dink daaraan, baie ernstig. Hierdie mag jou laaste geleentheid wees. Dertig, veertig hande 
was op, hierdie klein groepie hier, selfs geestelikes.

Wees net baie eerbiedig net 'n oomblik. Nou dink baie reguit. “Dierbare God, ek mag doodgaan, 
vanaand, in 'n ongeluk. Ek mag sterf in 'n hartaanval. Een van hierdie oggende, mag ek die dokter bel, en 
hy kom, en my pols klop op in my mou; ek's weg. Ek druk my wang teen die kussings, roep: 'O God! O 
God! O God!'” Sien? Daardie hart maak sy laaste klop. Jy kom na daardie groot Deur. Jy sal nooit uitkom 
behalwe as jy wedergebore is van die Gees van God nie. Jy sal nooit uitkom behalwe as daar iets in jou 
is, nadat jy gebore is uit die Gees van God, wat honger en dors om voort te gaan met God. Dit moet 
wees. Sien? Jy's 'n kind in die aarde, in die skoot van die aarde, wat steeds wag om gebore te word in 
die Koninkryk van God, waar Hy gegaan het om 'n ander liggaam vir jou voor te berei, wat 'n volmaakte 
liggaam is.
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Nou dink baie diep, en laat ons saam bid.

Dierbare God, soos ek weet dat hierdie neergepen is op die Boek, die groot Opname! Ons het in 
wetenskap ingestruikel, Here, genoeg om ons wakker te maak, tot die werklikhede om te weet dat elke 
beweging wat ons maak om en om die wêreld gaan, dieselfde tyd wat ons dit maak. Ons het dit gekry 
deur televisie. Ons besef, Vader, dat die televisie vervaardig nie 'n beeld nie, dit kanaliseer slegs die 
vibrasies in 'n buis wat die beeld maak. Selfs die kleur van klere wat ons aanhet, wys deur die etergolwe 
van die lug, die vibrasie om die wêreld. Hoe is ons susters dan met hulle klere aan, tree op soos daardie, 
en nie eens honger nie; geverfde gesigte, gesnyde hare?
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Predikers wat na teologie gaan, een of ander kweekskool: “En neem die dinge van die mens se 
woord, wat maak, deur hulle tradisies, maak die gebooie van God van geen effek op die mense, deur 
hulle tradisies,” sê hulle moet aan die kerk behoort, en dis al.

O God, besef hulle dat elke woord wat ons sê, wetenskaplik bewys, op 'n opname is? En dit begin 
wanneer ons begin lewe in hierdie aarde. Dit eindig wanneer ons sterf, en dit word in God se album 
geplaas, om weer teruggespeel te word by die Oordeel.

Hoe gaan ons dit ontsnap, die oordeel van God, as die ding so duidelik gemaak is voor ons en tog 
weier ons Dit?

O dierbare God, hierdie Woorde sterf nooit. Hulle gaan aan en aan. Die opname sal gespeel word by 
die Oordeelsdag. U sien daardie hande wat opgegaan het, Vader. Dit sal net daar wees by die 
Oordeelsdag. Ook, wat hulle hart gedink het, sal daar wees by die Oordeelsdag.

Nou, Vader, God, ek vra U, as U dienaar, ek bid dat U al die ongeregtigheid sal wegneem van U 
mense. Ongeregtigheid: Iets wat ons weet ons moet doen, en dit nie doen nie. Dawid het gesê: “As ek 
ongeregtigheid bespeur in my hart, sal God nie my gebede beantwoord nie.” Ek bid, God, dat U ons 
ongeregtigheid sal neem, want die Woord is U spieël wat ons wys hoe kort ons kom om seuns en dogters 
van die Koning te wees. Vader, ek bid dat U dit sal doen, vanaand.
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En maak dit 'n altaar, want die altaar staan vol mense. En maak daardie altaar, daar in die stoel waar 
hulle sit, maak daardie hart van hulle die altaar. Mag die wêreld afbeweeg van elke broer, suster 
hierbinne. En mag daardie klein kiem van Lewe, die geen van God, waarvan ons pas gepraat het, daardie 
eienskap wat van God afgekom het, en gemanifesteer is hier om God te eer en te verheerlik. God, 
beweeg die wêreld weg daarvan.

Die ander, ek kan nie bid nie, Here, want “die siekte is tot die dood,” en daar's niks daar wat hulle 
laat beweeg nie. Maar diegene wie kan beweeg, en weet dat dit verkeerd is, reinig hulle harte en hulle 
siele, vanaand, Vader. En mag hulle gevul word met U Gees, wandel in U Lig.

Seën hierdie dierbare, jong, gesonde, sterk pastoor hier, Here. Hierdie jongman, beïnvloed, het hy 
gesê, deur wat hy U sien doen het. Hierdie gawe jongman, O God, steek sy siel aan die brand. Skenk dit,
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Here. Mag hy 'n ware herder wees, voortdurend, die heeltyd, om die kudde te voed wat die Heilige Gees 
hom die opsiener oor gemaak het. Skenk dit, Here. Mag hy nie regs of links draai, geen manier vir geen 
geloofsbelydenis, geen niks anders behalwe die onvervalste Woord van God uit sy mond kom, en Dit 
alleen. Seën hom, God, hy en sy geliefdes, en sy kerkie hier. Wees met hulle almal, Vader.

Ek vertrou dit toe aan U, Vader. Die Saad is gesaai. Mag Dit val op daardie saad wat verordineer was 
tot die Lewe, en groot, sterk Christene kweek vir hierdie gemeente hier, en ander gemeentes 
waarvandaan hulle kom. Skenk dit, Here. Ek vertrou dit toe aan U, in die Naam van Jesus Christus, die 
Seun van God.

En, Vader: “Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel; 
die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom; en deur Sy wonde is ons genees.”

Ek het deur die deur sien beweeg, 'n paar oomblikke gelede, 'n arme senuweeagtige vrou. En, O God, 
in haar eie familie, watter groot dinge is gedoen, hoe U Uself gemanifesteer het! Ek bid, God, vir daardie 
vrou. Neem al daardie verlede, weg van die lewe, Here, en genees haar vanaand. Sal U, Here? Neem 
haar na U.
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Sien dit, klein kindertjies wat hier sit, Here, wat genesing nodig het, ander. Ek bid dat U hulle sal 
genees, Vader. Skenk dit. Mag U groot genesingskrag kom en ons genees, beide siel en liggaam.

En nou, aan julle nou wie hier in die kerk is, of buite, wat genesing nodig het, ek wil hê julle moet 
julle hand opsteek, sê: “ek het genesing nodig, Broer Branham.” Lyk asof almal doen. Goed. Sal jy glo ek 
is 'n dienskneg van Christus? Sê: “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.”] Dan, ek wil hê julle moet julle hande 
oor mekaar lê. Lê net julle hande oor mekaar. Julle het jul hande opgesteek, dis binne of buite, julle steek 
julle hande op, dat jy gelowiges was in God.
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Jesus Christus het gesê, Sy laaste opdrag aan die Kerk: “Gaan die hele wêreld in en verkondig die 
Evangelie aan elke skepsel. Hy wat glo.... Hy wat glo en gedoop is sal gered word. Hy wat nie glo nie, 
sal veroordeel word. En hierdie tekens sal hulle volg wat glo; in My Naam sal hulle duiwels uitdryf; hulle 
sal met nuwe tale spreek; as hulle slange optel of dodelike dinge drink, sal dit hulle nie skade doen nie; 
maar, en as hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word.” Nou, Jesus het dit gesê. Onthou, 
Hy het dit gesê. Dit moet wees. Hy sou dit nie gesê het nie, tensy daar iemand sou wees wat daardie 
Woord kon begryp.

Net soos die baarmoeder van Maria die kiem kon opvang: “'n Maagd sal swanger word.” Soos 'n 
palmboom kan geskep word, 'n akkerboom op 'n heuwel, Sy Woord het dit gedoen.
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Sy Woord kan in jou hart vasgevang word reg nou. “Ek is 'n gelowige, Here. Hierdie man of vrou 
waarop ek my hande het, hulle ly. Ek bid nie vir myself nie. Want, hulle bid vir my. Ek bid vir haar, of vir 
hom. En, O God, genees hom, genees haar. En ek is 'n gelowige, en nou is ons vergader. Ons is pas 
geleer dat ons by Christus was wanneer Hy op die aarde gewandel het, want ons is deel van Sy Woord. 
Ons het saam met Hom gely. Ons het gebloei saam met Hom. Ons het saam met Hom gesterf. Ons was 
begrawe saam met Hom. Ons het met Hom opgestaan, en ons sit saam in Hemelse plekke in Christus 
Jesus. Die groot Koning wat hier sit in ons midde, en ek is 'n seun of dogter van hierdie Koning. En ek het 
my hand gelê op 'n seun of dogter van die Koning, wat vir my bid, en ek bid vir hulle. Nou, Here, 
antwoord my gebed, en genees hierdie seun van God of hierdie dogter van God.”

Saam, laat ons nou bid vir mekaar.

Here Jesus, ons kom nederig, bely ons foute. Ons kom, bely dat ons siekte en dood werd is, en 
verdriet, maar ons aanvaar U versoening vir ons sondes en ons siekte. En, vanaand, hierdie seuns en 
dogters van God, wat hier sit, hoor die teregwysing van die Woord, en steek hulle hande op, en wil 'n 
nader wandel hê. Hulle lê hande op mekaar nou, omdat hulle glo U Woord is waar. Hulle glo dat ons nou 
opgestaan het saam met Christus, sit in Hemelse plekke saam met Hom. Hulle het hulle hande op mekaar, 
bid vir mekaar.
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U het gesê: “Die gebed van geloof sal die siekes red, en God sal hom oprig; en as hy enige sonde 
gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle foute, bid vir mekaar, dat julle genees mag 
word. Want die vurige gebed van die regverdige bereik baie.” O Ewige God, hoor die gebed van U 
dienaars.

En nou, is dit weer geskryf: “As die mense, wat by My Naam genoem word, hulleself sal vergader, en 
bid; dan sal ek van die Hemel hoor.” O God, hoor die gebed van U kinders vanaand, uit die Hemel. Stuur 
die Heilige Gees af oor hierdie gehoor, soos 'n magtige rukwind. En ons bring hierdie mense voor God.

Satan, jy is verslaan. Jy is 'n verslane wese. Jesus Christus het jou oorwin by Golgota. Jy het geen 
krag nie. Jy's 'n bluf. Ons roep jou hand op, vanaand. In die Naam van Jesus Christus, kom uit hierdie 
mense hier, julle siektes en kwale. En mag hulle gaan, vry, in die Naam van Jesus Christus, die Seun van
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God.

Halleluja! Voel die glorie van God! Voel jou gebed beantwoord. Glo jy God het die persoon langs jou 
geantwoord? Hoeveel glo dit? Steek julle hande op. [Gemeente juig] Daar het julle dit. O, wonderlik!

Ek het Hom lief, ek....

Met julle hande op nou, sing dit vir Hom, met jou hele hart.
Omdat Hy my eerste liefgehad....

Bedoel julle dit, met julle hele hart nou?

Hoeveel van julle voel dat God jou ongeregtighede vergewe het, die dinge wat jy gedoen het? “En 
vanaand belowe ek, O Lam van God, om reguit te loop. Ek sal wandel in eer van die Naam waardeur ek 
geroep is, 'n Christen, Christelike lewe. Ek steek my hande op, God. Ek wy myself opnuut toe aan U, 
vanaand. Ek sal wandel in die Lig.” Amen.
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Ons sal wandel in die Lig, pragtige Lig,
Kom waar die doudruppels van genade helder is;
Skyn oral om ons bedags en snags,
Jesus, die Lig van die wêreld.
Ons sal wandel in die Lig, Dis so 'n pragtige Lig,
Dit kom waar die doudruppels....

Waar Hy gegaan het om 'n plek te berei vir ons.
Skyn oral om ons bedags en snags,
Jesus, die Lig van die wêreld.
Kom, al julle heiliges van Lig verkondig,
Jesus, die Lig van die wêreld;
Waarheid en genade in Sy Naam,
Jesus, die Lig van die wêreld.

Wat sal ons dan doen?
Ons sal wandel in die Lig, so 'n pragtige Lig,
Kom waar die doudruppels van genade helder is;
Skyn oral om ons bedags en snags,
Jesus, die Lig van die wêreld.

O, voel julle nie almal uitgeskuur nie, voel goed? [Gemeente sê: “Amen.”] O, goeiste! Laat ons hande 
skud, soos ons weer sing.

Ons sal wandel in die Lig, so 'n pragtige Lig,
Kom waar ... (God seën jou, broer.) ... van genade helder is;
Skyn oral om ons bedags en snags,
Jesus, die Lig van die wêreld.

Laat ons net ons oë sluit en dit neurie. [Broer Branham en gemeente begin neurie Jesus, Die Lig Van 
Die Wêreld] Ons sal optree soos kinders. Ons is kinders.

O, dis so 'n pragtige Lig,
En Dit kom waar die doudruppels van genade helder is;
O, skyn oral om ons bedags en snags,
Jesus, die Lig van die wêreld.

Het julle Hom nie lief nie? [Gemeente sê: “Amen.”]
My geloof kyk op na U,
U Lam van Golgo-....

Sluit net julle oë en sing dit. Aanbid in die Gees.
Goddelike Verlosser;
Nou hoor my wyl ek bid,
Neem al my sonde weg,
O laat my vanaf hierdie dag
Geheel Uwe wees!
Wyl ek in lewens donker doolhof bewandel,
En droefheid om my versprei,
O, wees U my Gids;
Laat duisternis verander in dag,
Vee droefheidsvrese weg,
En laat my nooit wegdwaal
Aan U sy.
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O, goeiste! Ek weet ek's net 'n outydse kêrel. Ek hou.... Ek dink dit klop al die nuwe, opgekapte, 
tierlantyntjie, ruk-en-rol nabootsings, 'n miljoen myl. Die ou digters wat daardie liedere geskryf het, die 
Heilige Gees het daardie pen aangeraak, begin skryf. O, goeiste! Ek dink aan Eddie Perronet en hulle 
almal; groots! Fanny Crosby:

Gaan my nie verby, O Heiland,
Gaan my nie verby.

Eenkeer het hulle haar probeer kry. Sy het nie gemaak soos die Pinkster Elvis Presley, haar 
geboorteregte verkoop vir 'n klomp Cadillacs nie. Sy.... Kom na haar en wou hê sy moes skryf—wêreldse 
liedere skryf. Sy het gesê: “Ek sal dit nie doen nie, vir niks nie.”
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Gesê, “Hoekom, jy's blind. Wanneer jy by die Hemel kom, hoe sal jy Hom ken?”

Sy het omgedraai, inspirasie, so sy het gesê:
Ek sal Hom ken, ek sal Hom ken,
En verlos aan Sy sy sal ek staan;
Ek sal Hom ken, ek sal Hom ken (Hoe?)
Aan die merke van die spykers in Sy....

Andersins: “As ek Hom nie sien nie, sal ek Sy hand voel.”
Ek sal Hom ken, ek sal Hom ken,
En verlos aan Sy sy sal ek staan;
Ek sal Hom ken, ek sal Hom ken
Deur die merk van die spykers in Sy hand.

Maak dit julle Hom nie lief hê nie? Gegaan om 'n plek te berei vir ons! “En as ek gaan en 'n plek berei, 
sal Ek weer terugkeer, om julle vir Myself neem.”

Klein kindertjies in barensnood nou, gehoorsaam weer die gebooie van God. En pastoor, hier, as enige 
van julle nog nie gedoop is nie, die water sal gereed wees. En lidmaatskap van die kerk, of wat jy ook al 
wil doen, of wat ook al, doen julle dit. Jy het nie die doop, die Heilige Gees, hierdie is die aand om Dit te 
ontvang. Glo julle dit nie? [Gemeente sê: “Amen.”]
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“O,” jy sê, “Broer Branham, dis laat. Jy't al klaar te lank gepreek.”

Paulus het heelnag gepreek, een aand, het hierdie selfde soort Boodskap. En 'n klein.... 'n Jongman 
het van die muur afgeval en homself doodgemaak. En Paulus, so gesalf met daardie selfde soort 
Boodskap, het sy liggaam op hom gelê, en die lewe het weer teruggekom in hom. Hy is steeds “Jesus 
Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”

Het julle Hom nie lief nie? [Gemeente sê: “Amen.”] Laat ons net, nog een keer, met ons hande op: 
“Ek het Hom lief. Ek het Hom lief.”

Waar's die pianiste? Daar, as jy sal, suster, wie dit ook al is. Gee ons die akkoordjie, as jy sal.

Hoeveel het Hom lief? Steek net jou hand op. Sê: “Ek het Hom regtig lief. Ek het Hom net lief, met 
my hele hart. Ek het Hom lief.”

Nou laat ons dit net sing, tot die heerlikheid van God. Nou, met ons oë gesluit, ons hande op na die 
Hemel: “Ek het Hom lief. Ek het Hom lief.” Ons aanbid. Wanneer jy preek, en sny, en skeur, en trek soos 
daardie, hierdie is die salf wat God ingooi, net genees. “Daar's 'n Salf in Gilead, vir die siel.” Laat ons dit 
nou sing. Gee ons die akkoord.
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Ek het Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Golgota se boom.

En as.... “Hieraan sal alle mense weet dat julle My dissipels is, wanneer julle liefde het, vir mekaar.” 
Dis reg. As ons nie mekaar kan liefhê wat ons wel sien nie, hoe gaan ons God liefhê Wie ons nie kan sien 
nie?

Ek het Hom lief.

[Broer Branham praat met 'n broer op die platvorm] God seën jou. [Die broer sê: “Om vanaand hier 
te wees is 'n ware eer van die Hemel.”] Dankie, broer. [“Dis regtig lekker.”] Nou, ek dink die kerk, elkeen, 
is versterk. Dink julle nie? [“Ja. Regtig.”] God seën jou, Broer Boone. Ek sal die gemeente oorgee aan jou. 
God seën jou.
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