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God, die groot en magtige God, Wat alle dinge deur die krag van Sy Gees gevorm het; en wie Jesus 
Christus gebring het, Sy eniggebore Seun, Wie vrylik gesterf het vir ons sondaars, die Regverdige vir die 
onregverdige, om ons weer te versoen in hierdie wonderlike broederskap wat ons weer het met God. 
Soos ons geleer word in die geseënde Woord, dat ons kameraadskap met Hom gehad het voor die 
grondlegging van die wêreld. “Toe die môresterre saam gesing het, en die seuns van God uitgeroep het 
van vreugde, ver terug voor die grondlegging van die wêreld.” Hoe weet ons dat dit nie op dieselfde tyd 
was wat die Lam geslag was nie; dat toe God, in Sy groot denke, ons gesien uitroep en verheug was in 
ons verlossing deur Jesus!

1

En, vanaand, het ons net 'n voorsmaak van daardie groot heerlikheid wat met Sy tweede Koms 
geopenbaar sal word. Alle siekte en smart sal mee weggedoen word. Dan sal ons 'n liggaam hê soos Sy 
Eie glorieryke liggaam, want ons sal Hom sien soos Hy is. Hier soos ons na ons ou hande kyk, ons hare 
wat grys word, en skouers wat krom word, ons is bewus dat ons sterflinge is en oppad is na die stof 
waar ons koppe nou na gebuig is. Maar, Here God, net so seker as wat U God is, U het 'n belofte gemaak 
dat ons weer opgewek sal word in die laaste dae, en ons glo dit.

Ernstig staan ons vanaand met ons geloof in U Teenwoordigheid, kom met vrymoedigheid omdat 
Jesus ons genooi het om dit te doen. Nie op enige goeie ding wat ons gedoen het nie, want ons het niks 
reg gedoen nie; maar ons kom nederig, wat bely dat ons hierdie skat besit deurdat dit deur genade aan 
ons gegee is. Gevolglik, kom vra ons dat U ons vanaand sal seën in die preek van die Woord. Want daar 
is geskrywe, dat: “Die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke Woord wat uit die mond van 
God uitgaan.” En laat die mond van God vanaand gespreek word. Laat die woorde voortkom, en mag Dit 
diep in die harte gaan van ons, die luisteraars, en gevul word met U Gees en U Teenwoordigheid. Want 
ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.

2

Vandag en gister, gisteraand, liewer, en vandag, het ons gepraat oor die onderwerp, eerstens, om dit 
te sê, Waarom Ons Nie 'n Denominasie Is nie. En ons het dit sterk beklemtoon, waarom ons nie 'n 
denominasie is nie, en waarom ons nie in denominasies glo nie. Omdat, ons vind dit in die Bybel, dat 
denominasies nooit deur God verordineer was nie; dit is deur die duiwel verordineer; en het dit bewys 
deur die Bybel. En hoedat, deur denominasies, foute gemaak is. Nou ons sê dit om te korrigeer en om 
hierdie tabernakel in 'n hegte verhouding te bring rondom die geseënde Woord van God. Dat, ons hoop 
nie gebou is op wat denominasie sê nie, of wat enige mens sê nie; dis gebou op wat die Here God gesê 
het. En dis die enigste manier wat ons ooit gekorrigeer kan word.

3

Vanoggend, het ek vyf gehad, reken ek, verskillende artikels wat uitgekom het deur n denominasie, 
wat absoluut nie van gepraat word in die Bybel nie, wat die Protestantse kerke voor buig, en leer vir 
doktriene, dieselfde ding wat die ou moeder prostituut, Katolieke kerk preek, wat nou uitkom in die 
Protestantse kerk. En ons buig vir dieselfde ding wat teenstrydig is met enige plek in God se Woord.

4

Die eerste denominasionele kerk, ons het dit vanmiddag nageslaan in die Niceense vaders se 
geskiedenis, van die Niceense kerk. Met die dood van die apostels, dis waar die Niceense vaders was, en 
hulle het voortgegaan vir verskeie jare. Driehonderd vyf-en-twintig jaar, het uiteindelik gekom na Nicaea, 
Frankryk, waar hulle die groot Niceense raad gehad het. En daar het hulle hierdie leerstellings wat die 
Katolieke kerk nou het gevorm en ook gegee aan die Protestante.

5

En soos ek gesê het in die les vanmôre: “Elkeen van daardie kerkeeue, verder tot daardie 
Thessaloniese kerkeeu, die vyftienhonderd jaar van donker eeue, was daar nie eenkeer waar Hy nie gesê 
het: 'Jy het steeds My Naam nie.'”

6

En aan hierdie ander kant, hulle was nie meer in Christus nie, hulle het uitgekom in 'n 
denominasionele naam: “Katolieke, Luther, Wesley, Baptis, Presbiteriaan, Pinkster,” af deur.

Maar net voor die afsluiting van die eeu, het Hy gesê: “Ek het voor jou 'n oop deur gesit.” Sien? En 
dis die eeu waarin ons glo ons nou is, die oop deur eeu, tussen die laaste wat uitgaan uit die Laodicése 
kerk.

En dis presies driehonderd vyf-en-twintig jaar vir die Laodicese raad. En daarin het hulle hierdie 
vorms aangeneem soos besprinkeling, water giet, en vals dope, vals heilige gees, al hierdie ander dinge. 
Hulle het dit aanvaar.

7

En toe het Luther, synde 'n priester, en uit die Katolieke kerk, het hierdie dinge saamgebring. En 
daaruit het Zwingli gekom, uit Zwingli kom Calvyn, uit Calvyn het Wesley uitgekom, o, aan af. En hulle 
bly daardie dogmas inbring. En hoe kan God Sy Kerk lei, wanneer hulle paaie volg wat Hy nooit eens vir 
hulle gegee het om op gelei te word nie?

En onthou, in Openbaring 17, het ons “die vrou” gevind. Nou hierdie woorde is eenvoudig. Hulle is in8
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die Bybel geskryf, so ek reken ek kan hulle sê. Dit het gesê hierdie vrou was 'n “hoer.” Dit beteken dat sy 
'n berugte vrou was; dat sy veronderstel was om met 'n man getroud te wees, en het owerspel gepleeg 
met die wêreld. En sy het 'n.... Sy was 'n “MOEDER VAN HOERE,” daarom het sy dogters gehad. En ons 
het dit geografies geteken, as in.... En daar, myself, sien dit in die Skrif, sien haar leerstellings en alles, 
ek glo die Here het dit volkome op die lyn gelê, dat dit niks anders behalwe die Katolieke kerk kan wees 
nie. Dit is al wat dit kan wees. En wat het sy gebaar? Die Protestant kerke. Presies, sy het.

En sy het in haar hand 'n beker van die wyn van haar hoerery gehad, en sy het dit aan die konings 
van die aarde gegee. En sy was die heerser oor die hele aarde, geestelik gesproke. En dis presies reg. 
Daar's nie 'n ander....

Kyk, laat ons, ons kan teruggaan na Daniël en die beeld kry. Kyk na die beeld: die hoof van goud, die 
Babiloniese koninkryk; koper ... of silwer, Medes-en-Perse; koper, Alexander die Grote, ensovoorts, die 
Griekse koninkryk; dan die Roomse koningkryke Oos en Wes Rome, die twee voete.

9

En let op in hierdie tien koninkryke, wat presies kom met daardie tien horings waarvan ons vanmôre 
gepraat het, in elkeen van daardie tien koninkryke wat sou opstaan, was daar yster en klei saam 
gemeng. En daardie yster het van die bene gekom, wat Rome was. En daar is 'n strepie in elke nasie wat 
daar is onder die Hemel, tot die Katolieke kerk. Dit is presies reg. En hulle sou nie meng nie, nêrens.

En hulle sou ondertrou, onder mekaar. Die Bybel het gesê hulle sou. En kyk na hulle vandag. Jou seun 
gaan met 'n Katolieke meisie; wanneer hulle gaan trou, moet hulle belowe om hulle kinders Katoliek groot 
te maak; sien, en omgekeerd. Sien, dis om die krag van die ander te breek.
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Maar wat is dit? Die Bybel sê die hele ding is 'n prostituut. Nou wat gaan jy doen? Dit is reg. En hoe 
die sondes van die mense weer besoek.... Ons het teruggegaan in Deuteronómium, en het gewys dat 'n 
buite-egtelike kind, basterkinders, kon nie eens inkom by die gemeente van die Here vir veertien 
geslagte nie. Dit was die wet. En Christus het gekom om die wet te verheerlik. Hoeveel meer is dit nie 
nou nie?

En wat gebeur met hierdie, wat is die probleem met hierdie bakvissies op die straat vandag, hierdie 
klein sigaret rokende vroutjies, en kortbroek-draende, korthare, ensovoorts? Wat is die probleem 
daarmee? Dis omdat hulle mamma so opgetree het. Dit besoek, die ongeregtigheid, van een geslag na die 
ander. Dit is wat dit is. En wat het ons? Ons het by 'n punt gekom, net 'n samestelling van niks behalwe 
slordige sonde.

11

Dis waarom God Rusland opgerig het, daar, met 'n atomiese bom om haar weg te vee, soos die 
sondvloed was, toe Hy die wolke opgelig het. Verseker, Hy het. En die Bybel sê so. Rusland, die 
ongelowige land soos hulle is, atïeste, het absoluut net presies in die hande van Almagtige God gespeel. 
Net soos Koning Nebukadnésar Israel moes vernietig het omdat hulle gefaal het om met God te wandel, 
staan Rusland net op om “die heiliges te wreek,” van die Katolieke kerk, van die bloed wat sy van die 
heiliges vergiet het. Die Bybel het so gesê. Dit gaan die hele ding oorvat.

12

So kyk hier, as hulle ma 'n koor dogter was, en hulle ouma, en haar moeder was 'n flerrie, wat is sy 
vandag? 'n Ruk-en-rol ontkleedanseres. Wat gaan haar kinders wees?
13

En julle sê: “Doen God dit?” Ja, meneer.

God besoek die ongeregtigheid van die kinders, die geslag, selfs tot op veertien geslagte. En as 
Christus dit kom vergroot het, sou ons sê: “'n Honderd geslagte, of vyfhonderd geslagte.” Wel, Hy het 
gesê: “Hulle van ouds, julle het hulle hoor sê, hulle van ouds: 'Jy mag nie doodslaan nie.' Ek sê: 'Jy, wie 
ooit kwaad vir sy broer is, sonder 'n rede, het alreeds doodgemaak.' Julle het hulle hoor sê, hulle van 
ouds: 'Jy sal nie egbreek pleeg nie.' Maar Ek sê dat wie na 'n vrou kyk om haar te begeer, het alreeds 
egbreek gepleeg.” Hy het dit gemaak.... Wat is verhoog of vergroot of ophemel? Maak dit baie maal 
groter. En as dit onder die wet veertien geslagte was, hoe lank sal dit dieselfde ding vandag vat?

En jong mans, en middeljarige manne, en getroude mans het nie meer respek vir hulle 
huweliksbeloftes nie. Wel, hulle neem net vroue en lewe saam met hulle êrens, en net soos gewone 
honde. 'n Hond het meer respek en beter sedes as wat sommige mense het. En ek weet dis vreeslik 
sterk, maar dis reg.

14

Hoekom? En die kerke gaan net voort en sê niks daarvan nie. Hoekom? Hulle tree op net soos hulle 
mamma. Die kerke erf dit. Want, die kerk en hierdie Protestantse kerk het uit die Katolieke kerk ontstaan, 
die sondes van die Katolieke kerk word besoek by die Protestante. Sekerlik, dit is, so die pot kan nie die 
ketel “vuil” noem nie. Dit is presies waar.

Nou vind ons uit, en in die Skrif, het ons uitgevind.... En ek het nooit hier op die tafel 'n nota gesien 
nie. Ek het gesê: “Wys my een plek waar God ooit 'n denominasie georden het. Wys my een plek waar 
God ooit 'n vroue prediker georden het. Wys my een plek waar God ooit besprinkeling georden het. Wys

15
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my een plek waar God ooit besprinkeling verordineer het. Wys my een plek waar God ooit iemand gedoop 
het in die naam van die 'Vader, Seun, Heilige Gees.' Vind daardie dinge.” En tog doen ons dit voortdurend. 
Dit net reg deur die kerk.

Nou, ek het gesê: “Volgens julle is die rede waarom ons nie Baptis kon wees nie, want ons glo in 
hulle wat gedoop is in die Naam van die Here Jesus Christus. Daar's niemand ooit, in die Bybel, wat 
gedoop is op enige ander manier nie. Wys jy vir my een plek waar een persoon gedoop is in die naam van 
die 'Vader, Seun, Heilige Gees,' dan sal ek my hande opsteek en sê ek's 'n vals profeet.”

16

“En as die Bybel sê jy moet 'in die Naam van Jesus Christus gedoop word,' dit beteken jy moet dit so 
doen. Paulus het hulle beveel om oorgedoop te word. Maak nie saak hoe hulle gedoop is nie, hulle moes 
kom, weer gedoop word. Hulle was gedoop deur dieselfde man wat Jesus Christus gedoop het; Johannes 
die Doper. Hy het gesê: 'Dit sal nie meer werk nie. Julle moet kom, om weer gedoop te word.' En hulle 
moes dit doen voor hulle die Heilige Gees ontvang het. Dit was God se program.”

Ek mag net 'n bietjie dieper gaan as dit, vanaand. Hoekom? Jesus hou Sy Woord. Glo jy dit? Nou, 
byna almal van julle was hier vanmôre, maar ek wil 'n bietjie meer daarop uitbrei.

Hoekom sou Paulus opdrag ... bevel gee nadat dit gedoen is? Paulus het gesê: “Selfs as 'n Engel uit 
die Hemel kom en enigiets anders verkondig, laat hom vervloek wees.”
17

Nou julle sê: “Ons het nuwe Lig daarop gekry.” Nee, julle het nie. Dit is wat die Duiwel vir Eva gese 
het, 'n nuwe Lig. Jy het geen nuwe Lig nodig nie. Jy het nodig om in die Lig wat God alreeds hier geplaas 
het te loop, dis al.

Kyk nou hierna, hoe eenvoudig. Toe hulle afgekom het van die Berg van Verheerliking, het Jesus 
gesê, aan Sy dissipels: “Wie sê die mense is Ek die Seun van die mens?”
18

“Een het gesê U is 'Moses, of Elía, een van die profete.'”

Hy het gesê: “Wie sê julle?”

Hy het gesê, Petrus het gesê: “U is Christus, die Seun van die lewende God.”

Hy het gesê: “Geseënd is jy, Simon, die seun van Jonas; want vlees en bloed het dit nie aan jou 
geopenbaar nie.” Sien, dit kom nie deur teologiese skole nie. Dit kom nie deur denominasies nie. “Vlees en 
bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Jy het dit nooit deur enige skool van teologie geleer nie. Maar, 
My Vader, wat in die Hemel is, het dit aan julle geopenbaar. En op hierdie rots sal Ek My Kerk bou; en die 
poorte van die hel kan nie Daarteen standhou nie,” 'n geestelike openbaring van Wie Hy is.

Let op: “En ek sê dat jy Petrus is. En Ek sal vir jou die sleutels tot die Koninkryk gee. En wat jy ook 
al op aarde bind, dit sal Ek in die Hemel bind; wat jy ookal op aarde losmaak, dit sal Ek in die Hemel 
losmaak.” Nou, Hy moes Sy Woord hou of Hy was nie God nie. Nou, en toe Hy dit gedoen het, 'n paar 
dae later; is Hy gekruisig, opgestaan, opgevaar na die Hemel, en Petrus het die Evangelie op die 
Pinksterdag oopgemaak. Het hy dit gedoen? Hy, sekerlik, hy het. Kyk nou, wanneer hy sou....

Hulle almal het hulle gespot, omdat hulle gevul was met die Gees. Hulle was genoem “ketters, 
maltrappe,” of een of ander soort naam soos daardie. En hulle het selfs gelag, en gesê: “Hierdie is vol 
nuwe wyn.”

19

En Petrus het in hulle midde gestaan, sy stem opgelig, en hy het gesê: “Manne en broers, hoor my 
stem. Hoor my woorde en luister na my. Hierdie is nie dronk soos julle dink hulle is nie; dit is net die 
derde uur van die dag. Maar dit is waarvan gespreek is deur die profeet Joël: 'En dit sal gebeur in die 
laaste dae, dat Ek uit My Gees sal uitstort,' en wat Hy op Sy seuns sou doen, en Sy dogters, en Sy 
diensknegte, ensovoorts, in die dag.”

En toe hulle dit begin hoor, was hulle in hulle harte geraak. Want, hulle het 'n man gehoor wat nie sy 
ABC's geken het nie, tog moes hulle kennis neem van hom, hy het Iets in hom gehad, het gebrand in 
hom, die Heilige Gees. Hom stop? Wel, dit sou wees soos om 'n vuur te blus, op 'n droë gebou, op 'n 
winderige dag. Jy sou dit nie kon doen nie. Hy was gevul met die Heilige Gees. En wat het hy nou 
gedoen?

20

Hulle het gesê: “Wel, mans en broers, wat kan ons doen om gered te word?”

Nou kyk uit, Petrus, jy het die sleutels tot die Koninkryk. Sien?

Nou, toe Jesus op die derde dag opgestaan het, het Hy nie die sleutels tot die Koninkryk van die 
Hemel gehad nie. Het julle dit geweet? Hy het gesê: “Ek het die sleutels tot die dood en hel,” maar nie 
vir die Koninkryk nie, want hulle is aan Petrus gegee.

Nou het Hy gesê: “Petrus, wat jy ook al op aarde losmaak, sal Ek in die Hemel losmaak.  Wat  jy  op21
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aarde bind, dit sal Ek in die Hemel bind.”

Nou hier staan hy met die sleutels, om hierdie geseënde ding oop te maak vir die wêreld. En hier het 
hy die sleutels in sy hand. En hulle vra: “Wat kan ons doen om gered te word?” Nou, maak nie saak wat 
die apostel gesê het om te doen nie, God moet dit erken in die Hemel, as Hy hom daardie gesag gegee 
het.

Nou Petrus het gesê: “Bekeer julle, elkeen van julle, en word gedoop in die Naam van Jesus Christus 
vir die vergifnis van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” Is dit reg? En dis 
waarom die sleutels in die Hemel enige ander naam verander het, enige ander manier, enige ander vorm. 
Dit het op aarde verander, en dit het in die Hemel verander, of Jesus het nie Sy Woord vir Petrus gehou 
nie. En elke plek in die Bybel waar hulle gedoop is, daarna, is hulle gedoop in die Naam van Jesus 
Christus. En hulle wat tevore gedoop is, moes kom en weer oorgedoop word, in die Naam van Jesus 
Christus, om die Heilige Gees te kry. Dit is die korrekte. Dit werk steeds dieselfde.

So, as ons leer om te doop in die naam van “Vader, Seun, en Heilige Gees,” dis vals profesie. Nou ek 
wil julle nie seermaak nie, maar ek moet dit vaspen sodat hierdie kerk sal weet wat. Ons is nie hier as 'n 
klomp ongeletterde maltrappe nie; ons weet waar ons staan in die Woord van God. Sien, ons weet. Ek 
daag enigeen uit om vir my een plek te wys waar enigeen ooit gedoop was in die naam van “Vader, 
Seun, Heilige Gees.” Nou gaan jy luister na vals profesie of die Waarheid? Deursoek die Skrifte. Dit hang 
van jou af.

22

Wys my waar een persoon in die Bybel, waar 'n kerk ooit georden is om 'n denominasie in die Bybel te 
wees. Wys my in die Bybel waar hulle ooit 'n vroueprediker verordineer het. Wys my in die Bybel waar al 
hierdie dinge, waarvan ons gepraat het, ooit geordineer was in die Bybel. Hulle is nie daar nie. Sê vir my 
een plek. Jy gaan na 'n denominasie....

Wel, toe die Metodiste begin het, het hulle heiligmaking gepreek. Dit is goed. Maar, toe hulle dit 
gedoen het, het hulle 'n denominasie gemaak, en dit het dit afgehandel. Dit is waarom die Bybel gesê 
het: “Jy het 'n naam.”

23

Jy sê: “Ek is 'n Christen.”

“Wel, aan watter denominasie behoort jy?”

Jy sê: “'n Metodis,” wel, jy's dan 'n prostituut. “Ek's 'n Baptis,” prostituut. “Pinkster,” jy is 'n 
prostituut. Jy behoort aan daardie kerk.

Jy behoort aan Christus te behoort. Jy het geen besigheid om te sê: “Metodis,” “Baptis” nie. As jy 'n 
Christen is, is jy 'n Christen van hart.

Elke een van daardie denominasies kan kinders voortbring, kinders van God, dis reg. Maar as jy dink 
jy gaan Hemel toe net omdat jy 'n Metodis of Baptis is, is jy verkeerd. En dis waarom ons daar uitgebly 
het.

24

Hoekom kan die Baptiste dit nie sien nie?

Ek het 'n Metodiste man hier gevra, het 'n tesis geskryf, lank gelede geskryf. Hy het gesê: “Die 
enigste ding wat ons teen jou het, jy hang rondom die Pinksters.”

Ek het gesê: “Wie is 'ons'?”

“Ons, Metodiste.”

Ek het gesê: “Wel, ek sal jou sê wat ek sal doen. Ek sal na julle stad kom en laat julle die Metodiste 
dit borg.” “O,” het hy gesê: “natuurlik, ons kan dit nie doen nie.”

Ek het gesê: “Dis net wat ek gedink het. Ek bly by die Pinksters omdat die Pinksters dit glo. Dit is 
reg. Hulle trek saam rondom dit. Hulle is diegene wat die voordele daarvan trek.”

Hoeveel het daardie artikel in die Life tydskrif gelees, net onlangs, oor die Pinksterkerk? Dit is een 
van die grootste verskynsels in hierdie eeu. Hulle het meer bekeerlinge in een jaar gehad as wat die res 
van die kerke bymekaar gesit gehad het. Hoekom? Selfs in hulle foute, beweeg God hulle, want hulle het 
die Waarheid geglo en marsjeer voort Daarmee. Dit is die Waarheid.

Maar wat doen ons nou? Sien? Dis waarom ons nie 'n denominasie is nie. En net so seker soos 
Pinksters denomineer....
25

En lank terug, toe die Heilige Gees eerste uitgestort was op die Pinksterkerk, veertig jaar gelede, en 
hulle begin praat het in tale, een van die gawes. Dit is die kleinste van die gawes. Dit is die minste van 
die gawes, volgens Paulus, praat in tale. En sodra dit geval het: “O,” sê hulle: “ons het Dit nou,” en hulle
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het 'n denominasie gemaak, die Algemene Raad, wat nou die Gemeentes van God is. “O, niemand het Dit 
behalwe as jy met tale praat,” en God het net reguit aanbeweeg weg van hulle af, en hulle daar laat sit. 
Sekerlik. Ja, meneer.

Toe kom die Eenheid, en vind uit die doop in Jesus se Naam. Hulle het gesê: “O, ons het Dit,” hulle 
het georganiseer. Wat het hulle gedoen? God het reguit daaruit beweeg en hulle daar gelos.
26

Dit is vir: “Wie ook al wil, laat hom kom.”

Die Oneness kan nie na die Assemblies gaan nie. Die Assemblies kan nie na die Oneness gaan nie. Ek 
het met sommige van die beste manne gepraat wat hulle het, Mnr. Goss, en Dr. Pope, en ander. Die 
manne wat aansienlike manne is in die.... Ek het gaan sit saam met hulle. Ek het gesê: “Hoe kan julle 
daardie aanvanklike bewys leer, as 'n geleerde?”

“Wel,” het hulle gesê: “Broer Branham,” een, twee of drie van hulle, was baie eerlik, het gesê: “ons 
weet dis verkeerd, maar wat kan ons doen? As ons nou enigiets daaroor sê, wel, dit sal die hele program 
onderbreek.” Verseker, en jy sal nie meer die biskop of die algemene opsiener wees nie. Dit is die idee.

Broer, ek sou liewer vir my 'n klein sending op die hoek wou hê, of onder 'n denneboom preek, en die 
Waarheid hê, sekerlik, en weet dat jy die Waarheid vertel. Mens wil die Waarheid hê. En jy is verplig, as 
'n Christen, om die rekord van die Waarheid voort te bring. God gaan julle daarvoor verantwoordelik hou.

27

Dan, omtrent hierdie dinge, as jy nie in die Naam van Jesus Christus gedoop is nie, en jy het nie 
hierdie dinge gedoen nie, en jy het nie die Heilige Gees ontvang nie....

Jy sê: “O, ek het in tale gepraat.” Dit beteken nie dat jy het die Heilige Gees het nie.

Ek het hekse gesien, towenaars, duiwels, en alles anders, in tale praat. Sekerlik. Hulle het nie die 
Heilige Gees nie, en julle weet dit. Drink bloed uit 'n menslike kopbeen, en dans, en roep die Duiwel, en 
praat in tale. Sekerlik. Hulle het nie die Heilige Gees nie.

So, omdat jy in tale gepraat het, dit beteken niks. Die enigste manier wat jy weet jy het Dit, 
wanneer jou gees getuig van Sy Gees, en die vrugte van die Gees volg jou; liefde, geloof, vreugde, 
vrede, lankmoedigheid, goedheid, nederigheid, sagtheid. Dit is wanneer jy weet jy het die Heilige Gees. 
Dit bewys Homself.

Nou, wanneer jy probeer staatmaak, omdat jy aan die Assemblies behoort, of aan die Baptiste, of 
aan die Presbiteriane, sien jy wat jy doen? Jy neem 'n naam van 'n prostituut. Dit is presies reg. Kom uit 
daardie ding uit. Kom weg daarvan af. Ek bedoel nie uit jou kerk of enigiets nie; julle kan doen wat julle 
wil daaromtrent. Maar kom weg van om staat te maak op: “O, ek 's Presbiteriaans. Ons glo nie in die dae 
van wonderwerke nie.” Waarom glo jy dit nie? Die Bybel leer dit. “O, ek behoort aan die Kerk van 
Christus. Hulle sê die dae van wonderwerke is verby.” Hulle is vals profete.

28

Ek kan julle wys waar Jesus Christus Krag aan die Kerk gegee het, om die siekes te genees, en die 
dooies op te wek, en duiwels uit te dryf. Ek daag enige man uit om my 'n Skrif in die Bybel te wys waar 
Hy dit weggeneem het van die Kerk. Wat het dit weggeneem? Julle eie leerstelling, reg, nie God se Woord 
nie. Die Heilige Gees doen steeds die werk, gaan net voort dieselfde, en Hy sal vir ewig.

Dit is waarom ons nie 'n denominasie is nie: “ Het 'n vorm van godsaligheid, en ontken die Krag 
daarvan, draai weg van dit.” Ons glo nie in sulke goed nie.

Nou, hoe het dit ooit begin? Ons sal moet opskud en daarby uitkom so gou as moontlik nou, hoe dit 
ooit begin het. Nou ons het baie Skrifte hier neergeskryf oor die Heilige Gees.
29

En nog 'n ding, ons het 'n uitdaging gisteraand gemaak, oor “die volharding van die heiliges,” nie op 
die manier wat die Baptiste dit glo nie. Nee, meneer. Ek verskil sekerlik van die Baptiste en hulle idee, 
van hulle teorie oor Calvinisme. Ek verskil sekerlik van die Presbiteriane. Ek verskil van die Metodiste oor 
hulle wyse van Arminiaanse leerstellings. Ja, meneer. Maar hulle het albei 'n waarheid, maar jy moet jou 
terugbring Hier waar dit die Waarheid is. Wanneer jy daarbuite hardloop, hardloop jy wild daarmee. 
Sekerlik.

Baptiste kom in, doop 'n paar hier, in onderdompeling; en die prediker doop hulle, nege uit tien rook 
hulle sigarette, gaan terug uit en staan daar, en speel kaart, swendelary die hele aand en hardloop rond, 
en skelm besigheids transaksies, en al die vrouens dra kort broeke daar, hang rond in die strate en sny 
hulle hare en staan daar rond en rook en praat, en naaldwerk partytjies en vertel vuil grappe. En julle 
noem dit Christelikheid? En jy dink jy het Ewige sekuriteit? Jy gaan so hel toe. Jy sou nie jouself in die 
Hemel kan geniet op geen manier nie. Sekerlik nie. Dit is nie Ewige sekuriteit nie.

30

Maar wanneer 'n man wedergebore is deur die Heilige Gees....
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En julle Pinkster mense, omdat julle op-en-af gespring het, in tale gepraat het, op-en-af in die 
paadjie gehardloop het, dit beteken nie dat jy Ewige sekuriteit het nie. Moet dit nooit in jou kop kry nie. 
Nee, meneer. Dit is beslis nie. Omdat, jy weet dat jou eie lewe praat uit, dra rekord, dat jy nie reg is met 
God nie. Dit is reg. Jy is nie reg nie. Dit is nog nie Ewige sekuriteit nie.

Maar ek wil julle iets vra. Is daar 'n Ewige sekuriteit? Die Bybel sê so. Die Bybel sê dat ons name 
geplaas is op die Lam se Boek van die Lewe voor die wêreld ooit begin het.
31

Soos ek vanmôre gesê het, sê ek dit weer. Die man wat die lied geskryf het: “Daar was 'n nuwe 
naam wat onder in Heerlikheid geskrywe is vanaand, en dis myne,” sy idee was in orde, maar hy was 
verkeerd, Skriftuurlik. Jou naam was nie opgesit die nag toe jy gered is nie.

Jou naam, volgens die Bybel, volgens Openbaringe 13, 17, ensovoorts: “is daarop geplaas voor die 
wêreld ooit begin het; en Jesus Christus is doodgemaak voor die grondlegging van die wêreld.”

Hoe kon God, Wat oneindig is; hoe kon 'n oneindige God, wat die einde van die begin af geken het, 
hoe kon Hy ooit sonde laat kom het op aarde, as dit nie was vir n doel nie?
32

Net om weer te herhaal sommige van die dinge wat ons gesê het. Wat was eerste, die Verlosser of 
'n sondaar? [Iemand in die gemeente sê: “Verlosser.”] Verlosser, sekerlik. Wat is die kragtigste, 'n 
Verlosser of sondaar? As 'n Verlosser die sonde kan wegneem, dan is Hy kragtiger. Wel, waarom het Hy 
sonde laat gebeur in die eerste plek? Om te toon dat Hy 'n Verlosser was. Wat die sterkste is, 'n geneser 
of 'n siekte? ['n Geneser.“] 'n Geneser. Nou waarom het Hy dan siekte laat kom? Om te toon dat Hy 'n 
geneser was. Ek voel nou godsdienstig. Ja, meneer. O, goeiste! Dit is Sy eienskappe.

Dit waarom Hy probleme laat kom. Dit is waarom Hy hartseer laat kom, om te wys dat Hy vreugde is. 
Verseker, dit is. Dit is waarom ons 'n aand het, om te bewys daar is 'n dag. Dit is waarop ons humeur 
het, om te wys daar is vrede. Verseker, dis voor en nadele. O, Hy is wonderlik.

Nou, hoe het dit begin? Wel ons ons sal daarby kom, net so vinnig as wat ons kan, sodat ek julle nie 
almal die hele nag sal hou nie. Nou, daar moet 'n begin van alle dinge wees.
33

En ek wil julle iets vra. Nou dit mag.... Sit dit net in jou baadjie sak. Jy hoef dit nie met die hoofdis 
te sit nie. Maar luister hierna.

As jy 'n Ewige skepsel is, dan het jy nooit 'n begin gehad nie, of kan nooit 'n einde hê nie. Want, 
Ewiglik kom van die woord “wat geen begin of geen einde het nie.”

Onthou julle dit nie? Ek het vanmôre gesê dat Melgisédek, toe hy Abraham ontmoet het toe hy van 
die slagting van die konings af teruggekom het. En die Bybel het gesê, in Hebreërs 7, dat: “Levi het 
tiendes betaal aan Melgisédek, toe hy in die lendene van sy vader Abraham was.” Abraham het Isak 
verwek; Isak het Jakob verwek; Jakob het Levi verwek. Dit was pa, oupa, en oupagrootjie. En toe Levi 
in die lendene van sy ou-oupagrootjie was, die Bybel gee hom krediet omdat hy tiendes betaal het aan 
Melgisédek. Praat van Ewige! My, goeiste! Hy het nooit gesê: “Hy het dit gedoen in die skaduwee, hy 
het dit potensieel gedoen nie.” Die Bybel het gesê: “Hy het tiendes betaal.” Amen.

Dan, as ons deur die regte saad kom, toe Paulus die Evangelie gepreek het was ek daar en julle was 
daar. Ons gaan daarop ingaan, binne 'n minuut, reg tot by ons ore. Merk, dis wat die Skrif sê, vir ons, 
het selfs ver teruggegaan.

34

Dink net! Levi; dan Jakob, sy pa; toe Isak, sy pa; toe Abraham, sy pa; sy oupagrootjie. Toe Levi in 
die lendene van sy oupagrootjie was, het hy tiendes aan Melgisédek betaal.

Ek wil julle vra. Wie is die, Job 27 ... 38, toe Hy gesê het: “Waar was jy toe Ek die fondamente van 
die aarde gelê het? Toe die môresterre saam gesing het, en die seuns van God uitgeroep het van 
vreugde?” Wie was daardie seuns van God wat geskree het van vreugde? Jesus het vir hulle gesê, dat: 
“Ek het vreugde met julle gehad voor die grondlegging van die wêreld.” Ons is nie skepsels van tyd nie. 
Ons is skepsels van die Ewigheid.

35

“Niemand kan na My toe kom, behalwe as My Vader hom trek nie. En almal wat na My toe kom, sal 
Ek Ewige Lewe gee, en hom opwek in die laaste dae. Niemand kan hulle uit My Vader se hand ruk, Wie 
hulle vir My gegee het.” Hoe gaan jy verloor?

Kyk, jy is bang. Jy is bevrees. Jy sal hier rond hardloop. En dis een van die beste bewyse, in die 
wêreld, julle was nog nêrens gewees nie. Dit is reg. Hoe kan God jou ooit red as Hy....

Hoeveel in hierdie kerk sal hulle hande opsteek, en glo dat God oneindig is? Weet jy wat die woord 
oneindig beteken? Dit is perfek. Oneindig, jy kan nie die woord oneindig verduidelik nie.
36

Het  julle  ooit  julle  kamera  geneem en  dit  op  oneindig  gesit?  Wel,  dit  beteken  net  grensloos.  Reg.
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Daar's geen manier om dit enigsins meer te fokus nie.

Wel, dis wat God is. Hy is oneindig. En as Hy oneindig is, dan kan daar nie 'n tor wees, nie 'n vlieg, 
nie 'n vlooi, nie 'n luis, of niks wat ooit op die aarde was, of wat ooit sal wees, wat God nie geken het 
voor die wêreld ooit gevorm was nie. Daar is 'n konsep van oneindig.

Wel, dan, 'n oneindige God Wat jou hier red, in die wete dat Hy jou volgende week gaan verloor, of 
volgende maand, of volgende jaar, waarom, Hy werk teen die einste doel. Hy kan jou nie verloor nie. “Hy 
wat My Woorde hoor, en glo in Hom wat My gestuur het, het ewigdurende Lewe en sal nooit in die 
oordeel kom nie, maar het reeds van die dood na die Lewe oorgegaan.” Kan dit nie doen nie. Jy kan nie 
meer....

37

“Hy wat uit God gebore is sondig nie; want die saad van God bly in hom, en hy kan nie sondig nie.” 
Hoe kan hy sondig wanneer daar 'n sondoffer vir hom is?

Hoe kan ek siek wees wanneer ek in perfekte gesondheid is? Hoe kan ek blind wees as ek kan sien? 
O, goeiste! Hoe kan ek in die gebou en uit wees op dieselfde tyd? Hoe kan ek dronk en nugter tegelyk 
wees? Jy kan dit nie doen nie.

En wanneer jy gered is, dan is jy onder die Versoening, en jou sondes word jou nie toegereken nie. 
Het Dawid nie gesê: “Geseënd is die man wat God nie sonde sal toereken, en sonde toeskryf nie”? God 
hou nie die sonde teen Sy skepsel nie. Dit is sterk. Dit is nie afgeroomde melk nie. Maar, dis die Bybel. 
God sal nie sonde toereken tot die regverdige nie.

38

“God,” deur Sy genade, deur uitverkiesing: “nie gewillig dat enige moet vergaan nie, maar almal tot 
bekering mag kom.” Maar deur oneindig te wees, en weet wie sou kom en wie nie sou kom nie, kon Hy 
alles voorbestem om na Sy wil te werk. As Hy dit nie gedoen het nie, waarom het Hy sonde in die eerste 
plek toegelaat? Toe Hy 'n Verlosser was.... As daar nooit 'n sondaar was nie, sou Hy nooit 'n Verlosser 
kon wees nie; die eienskap, wat in Hom was, kon nie uitgetrek word nie.

Hoe het Hy ooit 'n geneser geword? Hoe het Hy ooit 'n geneser geword? Omdat Hy siekte toegelaat 
het om te kom, sodat Hy Homself as 'n geneser kon wys. Hy was 'n geneser. Hoe sou jy ooit wees.... 
Hoe sou Hy ooit bekend wees? Hoe kon Sy eienskap ooit werk? Hoe sou Hy ooit 'n geneser kon wees, as 
daar nooit enige siekte was nie? Hy moes siekte toelaat.

39

Geen wonder, Paulus het gesê, in Romeine 8. “Dwaas mense, wie kan die pottebakker vertel wat om 
daaromtrent te doen, wie, wanneer die klei opstaan en sê: 'Waarom maak, jy, my so?' Het Hy nie Farao 
opgerig vir dieselfde doel, dat Hy Sy heerlikheid kon toon onder in Egipte nie? Hy verhard wie Hy wil, en 
regverdig wie Hy wil. Dit is nie hy wat wil, of hy wat hardloop nie, maar dis God wat genade betoon.”

So, jy het niks daarmee te doen gehad nie. Jy het nie een ding om te doen nie. As dit genade is, as 
dit 'n vry geskenk is, dan is daar nie 'n ding wat jy daaraan kan doen nie. God het dit vir jou gegee, en 
dis die wil van God. Dit is wat God vir jou voorbestem het.

Die Bybel het gesê dat ons “voorbestem is as die seuns vir die aanneming, die seuns van God, voor 
die grondlegging van die wêreld.” Toe, God die Lam geslag het, in Sy Eie denke, voor die grondlegging 
van die wêreld, om Sy eienskappe te bewys, wat Hy was; toe die Lam geslag is, was ons geslag met Dit. 
Toe die Bloed van die Lam in Sy Eie gemoed vasgegevang was, destyds voor die grondlegging van die 
wêreld, my en jou name was geskryf in die Boek, alles in Sy groot denke.

40

Hy is oneindig. As Hy nie het nie, waarom het Hy dit toegelaat? Wat die sterkste, (het ek al gesê,) 
'n Verlosser of sondaar? Wie het die grootste krag? Dan, die sterker moes die mindere toelaat, en Hy 
doen dit net vir Sy glorie. Toe Hy Lucifer gemaak het, het Hy geweet hy sou die duiwel wees. Hy moes 
dit daar toelaat om te toon dat Hy die Verlosser was, die Christus. Hy moes dit so laat gebeur.

41

Nou, sê die Bybel nie, dat: “Alles werk ten goede mee vir hulle wat God liefhet” nie? [Gemeente sê: 
“Amen.”] So waarvoor is jy bang?

Laat ons op en wakker wees,
Met 'n hart vir enige stryd.
Wees nie soos dom aangedrewe vee nie, moet gesmeek en oortuig word!
En wees 'n held!

Ek hou daarvan. Staan op! 'n Gediggie wat my so baie gehelp het toe ek 'n kind was, gaan iets soos 
die.
42

Daar was 'n edel Romeinse man,
In die Romeinse keiser dae;
Wie 'n lafaard gekwaak gehoor het,
Voor die kasteel sê:
“O, dis veilig in so 'n denneboom,
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Daar's niemand wat dit kan skud nie.“
“O, nee,” het die held gesê,
“Ek sal 'n weg vind of dit maak.”

Daar het julle dit. Dit is reg. As hierdie Bybel leer dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag, en 
tot in ewigheid.... Dit was nie 'n maklike ding toe ek uit hierdie tabernakel uitgestap het daardie dag nie, 
en almal my vertel het dit sou gebeur, en dat sou gebeur. “Jy sou beskou word as 'n fanatikus, in die 
tronk gegooi word, en al die mediese verenigings wat teen jou kom.” Maar God het gesê doen dit. Die 
Bybel het gesê Hy was. En nou brand daar 'n herlewingsvuur in elke volk onder die Hemel. Hoekom? 
Staan daarvoor!

43

Hoe hanteer jy jou werk elke dag?
Is julle bang vir die werk wat julle het?
Kan julle regstaan vir die werk wat voorlê?
Het jy 'n moeë en leë verstand? (ek haat daardie goed.)
Of staan jy reg vir die werk wat voorlê,
Of is jy ooit bang daarvoor?
As dit so is, doen die volgende,
Deur te dink daaraan dat jy dit gaan doen.

Bly daarby. Sekerlik. Neem jouself voor in jou hart, soos Daniël. Bly by God.

“Waar het dit alles gebeur? Hoe het dit plaasgevind? Wat laat mense so maak? Hoekom is ons net 
omtrent gereed om vernietig te word? Broer Branham, verduidelik vir my. Wat laat jou dink dat hierdie 
hele ding weggevee moet word?” Dit  was eenmaal tevore weggevee, ( is dit  reg?) in die 
sondvloedverwoesting. Nou hier kom party diep dinge. En ons sal gereed maak om te lees.

44

Nou ek wil hê julle moet blaai saam met my, na die Boek van Génesis, die 3de hoofstuk. As julle 
enigiets wil weet, ek kan julle in hierdie Boek van Génesis wys waar elke sekte en elke isme, en alles wat 
ons vandag het, begin het in Génesis. Hoeveel weet dat Génesis beteken “die begin”? Sekerlik.

45

Ons vind die Katolieke kerk in die begin, Babilon, Nimrod die stigter; ons vind dit in die middel van die 
Bybel, ons vind dit die laaste van die Bybel; ons vind, probeer vroue predikers inbring, in die begin van 
die Bybel, deur klein beelde te aanbid gemaak van wortels. Hoeveel het Hislop se, Two Babylons, die 
geskiedenis gelees? Goed dan. Vind uit, in hierdie geskiedenisse. Hulle het 'n vrou gehad.... En dan 
onthou julle, selfs Jakob het sy vader se gode gesteel, en sy dogter het dit onder haar weggesteek en 
het dit daar uitgeneem in die woestyn, wat die kamp later verontreinig het. Goed.

Laat ons nou hier lees in Génesis.46

Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En 
hy se vir die vrou: Is dit ook so dat God gese het; Julle mag nie eet van al die bome van die 
tuin nie?

En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet,

maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle 
mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.

Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;

maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan
sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.

, (sien, soek nuwe Lig) 

Kyk hoe hierdie kêrels vandag is, probeer wegvat van die Bybel? “Wel, is dit nie net so maklik om te 
gooi, of om te sprinkel, of op die manier, of daardie nie?” Nee, meneer. God het 'n program neergesit, en 
dis wat ons veronderstel is om te volg, Dit.

47

Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, 
ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en 
eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.

Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare 
aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.

Ek wil graag hier stop vir 'n oomblik. Nou, daar moet 'n begin van alles wees. Jy het 'n begin gehad. 
Nou ons.... Hier is waar ek die hele ding op wil baseer, nou, ons het gepraat daarvan in hierdie laaste 
twee dienste, en tot hier.

48

Nou, vanmôre het ons teruggegaan en gedramatiseer, in die Bybel, dat toe God die aarde gemaak 
het,  dat  toe  Hy  die  gasse  gevorm  het;  en  toe  het  hulle  daardie  gasse  calsium,  en  potasium,  en
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verskillende dinge geword. Hy het jou liggaam gemaak. Hy het die gebou uitgelê, soos 'n groot meester 
bouer, soos 'n kontrakteur wat sy materiaal uitlê om 'n huis te bou. Hy het jou liggaam gemaak, en Hy 
het dit daar laat lê. Hy het net presies geweet, in Sy gemoed, wat gedoen gaan word.

Hierdie hand, God het daardie hand gemaak voor Hy ... terwyl Hy die wêreld gemaak het; maar, my 
gees het Hy gemaak voor daar 'n wêreld was. Nou, maar hierdie hand en hierdie liggaam, het Hy gemaak 
toe Hy die wêreld gemaak het, omdat hierdie liggaam uit die aarde gekom het, en teruggegaan na die 
aarde. God het dit gemaak. Hy het dit alles uitgelê in Sy groot plan en Sy program.

Nou toe Hy gegaan het om die aarde te maak, het Hy die man gemaak, en die man het nie net reg 
gelyk nie. Nou ons het dit gehad, vanmôre, het deur die drama gegaan, hoedat die Vader afgekom het 
en gekyk het na Sy seun, gemaak na Sy beeld, ensovoorts. Toe het Hy vir hom 'n vrou gemaak,'n 
hulpmaat.

49

Nou, onthou, dat, al die skepsels van die aarde, Adam het hulle vernoem.

Hy het die beeste gemaak, en die diere, en alles. En vandag, ons.... Wetenskaplikes en verskillende 
groot denkers van wetenskap, probeer al, vir sesduisend jaar, om die skakel te vind wat daardie verlore 
dier.... Mens is dierelewe. Ons weet dat, dat ons gemaak is....

En 'n vrou is net 'n deel van 'n man,'n byproduk. 'n Vrou was nie in die oorspronklike skepping nie. 
God was klaar met die skepping, vir jare en jare en jare, totdat Hy die vrou uit 'n ribbebeen gemaak het 
uit sy sy. Adam het al die hele skepping benoem, alles anders, maar hy het niks vir homself gehad nie. 
So, Hy het vir hom 'n hulpmaat gemaak; het 'n ribbebeen uit sy sy geneem, dit toegemaak, en 'n 
hulpmaat vir hom gemaak. En die man, in sy gees, was beide man en vrou.

50

En 'n vrou is net 'n deel van 'n man. En wanneer 'n man vir homself 'n vrou neem, en as sy sy 
korrekte vrou is, 'n God-gegewe vrou, sal sy vir hom n deel van homself wees.

Dit is waarom jy soveel probleme in die huwelik het, is omdat jy uitgaan en een of ander meisie sien 
met mooi bruin oë of blou oë, of so-iets, en n mooi figuur, en jy val vir haar. Eerste keer wat sy haar 
eerste baba het, en haar tande val uit, en sy raak plooierig en oud, en dan wil jy haar uitskop. En 
sommige van julle vroue vind 'n outjie met sy hare plat ge-olie, en sy mamma se kan olie die helfte oor 
sy hare, en krulle. En dit sal alles uitval; ek weet dit van ondervinding. Maar, wat gebeur? Wat is dit? Jy 
val daarvoor.

Jy behoort te bid, eers, want 'n vrou is deel van jou. En as jy 'n vrou teen jou boesem gedruk het, 
en haar as jou vrou geneem het, en jy.... Sy maak 'n merk op jou. Ons sal dit so sê sodat julle sal 
verstaan. Enige ander vrou teen daardie bors, sal nie daardie afdruk pas nie. En God sal julle daarvoor 
verantwoordelik hou. En julle onthou dit net.

Jy wat iemand anders se vrou uitneem en.... Ek het vandag gehoor van 'n meisie in die dorp, 'n arme 
dingetjie. Ek ken haar. En een of ander dobbelaar wat vir haar 'n kas vol mooi klere gekoop, en dinge, en 
so probeer indruk maak op haar. 'n Rot, sou so-iets soos dit doen, kan nie eens as 'n menslike wese 
beskou word nie.

51

Jy weet, 'n hond is nie so laag nie, en tog noem jy haar 'n “slet.” Sy het meer sedes as wat helfte 
van die vroue van Jeffersonville het. En jy noem 'n ou ma vark 'n “sog,” en sy's nie.... Sy's baie meer 
sedelik as die vroue van die Verenigde State, baie van hulle. Dit is presies reg. Nou, ek weet dis kru. En 
ek het julle gesê ek gaan dit na jou adres bring, en ek wil hê julle moet dit weet. En dis waar. Hulle almal, 
vroue vandag, weet nie eens wat sedes is nie. Gesê: “Moenie my gewete seermaak nie.” Wel, jy het nie 
enige nie. Let op. Ja, meneer. Wanneer, jy weet wat reg en verkeerd is.

Nou let op. Hierdie man, toe hy geskep is, het God sy gees verdeel. En Hy het 'n stuk van die man 
geneem, sy sy, en 'n vrou daaruit gemaak. En toe het Hy die vroulike, fyn gees van die man geneem, en 
'n vrou daaruit gemaak. En Hy het die man gemaak, gespierd, fris.

52

En wanneer julle 'n man sien wat klein ... julle weet, manikuur, of wat jy dit ook al noem, sy 
vingernaels, en, julle weet, vier aan een kant en vyf aan die ander, en sy hare afrond; om sy mond oop 
te hou voor, en sulke goed soos daardie; een van hierdie mooi mannetjies. Onthou jy net, sus, daar is 
iets verkeerd met daardie voël. Daar is iets verkeerd. Jy beter jou oog hou op hom.

En wanneer jy 'n vrou met 'n sigaret in haar mond sien, met 'n oorpak aan, en sê: “Ek sal jou sê, 
man, wat dit is!” Broer, hou jy daardie mens dop. Daar is iets verkeerd met haar.
53

'n Vrou, is veronderstel om 'n vrou te wees, en sy is veronderstel om soos 'n vrou aan te trek. Toe 
God 'n man gemaak het, het Hy hom een ding gemaak; en Hy het 'n vrou iets anders gemaak. En as God 
'n man klee, klee Hy hom een manier, en die vrou iets anders. En die Bybel het gesê: “Dis n gruwel vir 'n 
vrou om 'n kledingstuk aan te trek wat hoort by 'n man.”
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En julle vroue, trek hierdie ou broeke aan en dinge, en dra hulle hier, klein ou.... Wat is dit wat julle 
dit noem kniebroeke? Wat doen hulle....? O, wat is daardie goed wat hulle....? Nee, nee, dis nie 
kortbroeke nie, dis daardie ander een, het die lang bene daarin. [Gemeente sê: “Kniebroeke.”] 
Kniebroeke, en oorpakke, langbroeke.

54

Gaan in, en het gesê: “Hierdie is vir die dames.”

Ek het gesê: “Nee, jy 's verkeerd. Dames dra nie sulke goed nie. Vrouens mag, maar dames nie.” Dit 
is reg.

Die Bybel het gesê: “Dis 'n gruwel vir 'n vrou om 'n kledingstuk aan te trek ... en vir 'n man om 'n 
kledingstuk aan te trek wat hoort by 'n vrou.”

En die mans word meer vroulik, elke dag, en vroue word meer manlik. Wat is die probleem? Ons gaan 
uitvind binne 'n paar minute, deur die Bybel. Vrouens is nie meer vroue nie. Ek bedoel nie julle Christen 
vroue nie. Ek praat van oor die algemeen. Hulle wil optree soos mans; wil hulle hare soos mans sny; wil 
hulle hand op 'n kroegreëling sit, so, en wil God Seën Amerika sing met 'n sigaret in die hoek van hulle 
mond.

Gaan in die straat af, ry terug so, en reg in die hoofweg. Ons het getel.... Ek wil julle iets vertel. En 
julle vroue bestuurders, luister. Billy Paul en ek, op hierdie laaste veldtog rondom die nasies, ses maande, 
ek het 'n telling gehou van hoeveel probleme op die pad was. En uit driehonderd ongelukke, op die pad, 
skat hoeveel van hulle was vroue bestuurders? Daar het net ontbreek.... Negentien van hulle was mans. 
En tweehonderd en tagtig of, ek glo dit was, tweehonderd een-en-tagtig dan was vroue bestuurders. 
Vroue bestuurders! Nou, ek sê nie daar is nie goeie vroue bestuurders nie. Maar sy sal enige kant toe 
draai.

55

En probeer net om haar te konfronteer? Laat haar soort van mooi wees, staan daar, wat haar hare 
terug druk wanneer die polisieman nader kom. “Wel,” sou hy sê: “natuurlik, jy's verkeerd!” Ons het geen 
wet meer nie.

Hulle het dit bewys die ander dag in 'n belasting hofsaak wat ek pas deur is. Ons het geen wette 
nie. As daar is....

Geen wonder daardie groot vorste van Engeland het gesê: “Demokrasie is alles seile en geen anker 
nie.” Dit is reg, staan op 'n seepboks, hou politieke veldtog. Die demokrasie is verrot, en so is diktators 
en die hele res daarvan. Die hele ding is verrot. Daar is net een ding vir God om te doen, is om die hele 
ding te vernietig, soos Hy gesê het Hy sou doen en weer nuut begin. Nou kyk hoe naby jy is vir die 
Koms.

56

Nou toe hierdie vrou ... Hy het hom 'n hulpmaat gemaak, en sy moes sy medehelper wees. En toe....57

Nou, ek het nog nooit 'n prediker gehad om hiermee saam te stem nie. En hulle probeer om dit n 
ander manier te maak, maar tog maak dit nie sin vir my nie. Hulle probeer sê dat Adam en Eva het appels 
geëet. Broer, as.... Ek sê nie dit vir n grap nie, maar ek wil dit sê. Want, as deur appels te eet vroue laat 
besef hulle is nakend, dan moet ons weer appels aangee. En julle weet dis reg.

Julle weet, 'n appel eet, dit was nie wat hulle gedoen het nie, wat hulle laat besef het dat hulle 
nakend was. Sekerlik, dit was nie. Dit moes kom tot seksueel. Dit moes wees, want hulle het besef hulle 
was nakend toe hulle hierdie verbode vrugte geneem het. Is 'n vrou nie 'n vrugteboom nie? Is jy nie die 
vrug van jou moeder nie? Dit was die vrug wat verbied was om te neem.

Nou hier is 'n groot ding. Nou die naaste wat wetenskap ooit gekom het om te weet wat die menslike 
wese was.... Hulle grawe ou bene op, hulle neem fossiele, en hulle neem koppe, en hulle neem skedels, 
en arms, en bene, en probeer om dit te laat lyk soos 'n menslike wese. En hulle weet dat die naaste ding 
wat hulle ooit by uitgekom het om die mens te vind, benewens dit, is 'n sjimpansee. Hy's die naaste 
spesie aan 'n menslike wese; maar tog is dit niks met die menslike wese nie, die hoogste.

58

Die laagste vorm van lewe wat daar is 'n padda; die hoogste vorm is die menslike wese. God het 
onder begin en opgegaan, totdat Hy dit tot by Sy beeld gebring het. Het dit gevat deur die voëls en die 
diere, en op, tot Hy by die beeld van God was. Hy het die mens in daardie beeld gemaak. Dit is die 
hoogste vorm. Die laagste vorm is net 'n paddavis wat verander in 'n padda, ensovoorts.

Nou, hierdie skakel, wat hulle nie kan vind nie. Kyk nou na die Skrif. Julle, julle gaan hiervan verskil, 
baie van julle, maar ek wil.... Ek wil net hê julle moet dit in gedagte hou. En moenie bevooroordeeld 
daarteen wees nie. Luister.

59

Ek weet baie van julle het onlangs geluister na Dr. DeHaan. Ek sekerlik.... 'n Man van sy kaliber, en 'n 
goeie Baptiste broer, en ek waardeer hom beslis. Hy het meer intelligensie en verstand, en vergeet meer 
as  wat  ek  ooit  sal  weet;  want  hy  is  'n  Doktor  in  Goddelikheid,  en  hy's  'n  mediese  dokter,  en  hy's  'n
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Doktor van Wetenskap. Hy's 'n slim man. Maar hy sê dat daardie.... Toe die seuns van God gesien het 
dat die dogters van die mense mooi was; hy het Josephus se standpunt geneem, en gesê dat: “hulle het 
hulself in menslike vlees gedruk,” en vir hulle vroue geneem. En daar was reuse in die land van Nod. “En 
hulle het vir hulleself vroue geneem en saam met hulle gewoon, toe het die seuns van God, gevalle 
Engele, die dogters van die mense gesien en gevat; en die seks begeerte was so 'n groot ding, en tog 
was hulle sondig en gevalle, en hulle het hulself in menslike vlees gedruk.”

As hulle dit doen, vernietig hulle Goddelike genesing, hulle bederf alles anders. As die duiwel kan 
skep, dan is hy gelyk aan God. Die duiwel kan nie skep nie. Ek wil hê julle moet vir my een plek wys waar 
die Duiwel kan skep. Hy kan nie skep nie. Hy verdraai net wat geskep is. Hy is nie 'n skepper nie. Hy is 
net 'n verdraaïer.

Wel, dan, wat het gebeur? Kyk. Hier is my weergawe. Hier is die skakel wat hulle soek.60

Nou hulle het 'n sjimpansee, maar jy kan nie 'n sjimpansee met 'n vrou meng en 'n kind voortbring 
nie. Jy kan nie 'n mens met enige dier paar nie. Dit sal nie meng nie. Jy kan nie n bloedoortapping kry 
nie, van enige dier.

Toe ek in Afrika was, het hulle daardie arme gekleurde mense daar op so 'n manier behandel; iemand 
het vir my gesê: “Hulle is niks anders as diere nie.”
61

Ek het gesê: “Verskoon my. Hulle is net so menslik as wat jy is, miskien 'n bietjie meer.” Laat ek vir 
julle sê, wanneer jy daardie soort gesindheid het, gaan jy terug na 'n dier toe. Ek het gesê: “Daardie 
man, as hy pikswart is, of as hy so geel is soos n pampoen, of as hy potblou is, hy kan jou lewe red deur 
jou 'n bloedoortapping te gee. Maar moet nooit 'n dier se bloed in jou sit nie.” Hy is 'n mens.

Net omdat een vel swart is, en die ander een bruin, en 'n ander een geel, en die ander een wit, dit 
het niks daarmee te doen nie. Die Bybel het gesê: “God van een bloed het alle mense gemaak.” En dis 
presies reg. Die plekke waar ons bly, verander ons kleure, het niks daarmee te doen gehad nie. God het 
van een man alle nasies gemaak, een bloed, alle nasies dieselfde.

62

Die Sjinese; die gekleurde man kan nou nie sê, die swart man kan nie nou sê, dat: “Daardie Sjinese 
man, hy is geel, ek gaan niks met hom te doen hê nie.” Hy is jou broer. En jy kan nie vir die geel man of 
die swart man sê, enigeen: “Ek wil niks met jou te doen he nie.” Hy's jou broer. Presies reg.

Let nou op, hier is wat plaasgevind het. Ek glo, en kan dit ondersteun deur die Bybel, dat dit die 
slang is wat dit gedoen het. Die slang is daardie verlore skakel tussen die sjimpansee en die mens. Want, 
luister, let op na dit nou, dat die slang nie 'n reptiel was nie. Hy was die mees “subtiele” van al die diere 
van die veld.

63

Nou, ek het woordeboeke gekry, vandag, van oral, om hierdie woord op te kyk, wat die woord subtiel 
beteken. Dit beteken “om slim te wees, om geslepe te wees,” en, die beste interpretasie van die 
Hebreeuse (m-a-h-a-h, mahah) beteken “om 'n ware kennis van die beginsels van die lewe te hê.”

Nou laat ons net 'n oomblik daarna kyk. Hy is slim, geslepe, tog word hy die “slang” genoem. Maar, 
onthou, hy was die slimste ding wat daar was, en meer soos die menslike wese as enigiets anders wat 
op die veld was; naaste aan 'n menslike wese. Hy was nie 'n reptiel nie. Die vloek het hom 'n reptiel 
gemaak. En hy was die.... Die Bybel het gesê hy was die mooiste van alles.

64

En selfs die vloek het nie al sy skoonheid weggevat nie; tog is die glorieryke kleure van 'n slang 
mooi, en sy statigheid en sy listigheid. Selfs die vloek het dit nie weggevat nie. Maar, onthou julle, God 
het vir hom gesê dat sy bene sou afkom en hy sou op sy maag seil. En jy kan nie een been in 'n slang 
kry wat soos 'n menslike wese sin lyk nie, en dis waarom wetenskap verlore is. Maar daar is hy.

God het dit verberg vir die oë van die wyse en verstandiges, en het belowe om dit aan die seuns 
van God te openbaar, in die laaste dae wanneer die seuns van God gemanifesteer sal word, wanneer: 
“God se seuns wat selfs voor die grondlegging van die wêreld gejuig het.” Wanneer die groot openbaring 
van die Godheid en dinge wat afgebring sal word in die laaste dae, Hy sal hierdie dinge manifesteer deur 
die seuns van God. Julle weet die Skrif leer dit. En hier is ons. Dit is waarom God hierdie dinge aan ons 
openbaar. God bring Sy seuns in manifestasie. Hy gaan verby die grense van enige menslike kennis, ver 
in die geestelike openbaringe, en bring Dit af. Het ons nie geleer nie, in hierdie Bybel: “Hierdie is aan hom 
wat wysheid het”? Nie wat hy in een of ander teologiese skool geleer het nie; maar wat hy op sy knieë 
geleer het voor God, en wat dit God behaag het om vir hom te gee. Seuns van God, gemanifesteerd!

65

Hier is die slang, nou dit is wat die slang was; ek gaan jou my beskrywing van hom gee.66

Ons het die ... ons kom af, van 'n padda af, op na daardie paddavis, en verder op, en so-en-so, 
totdat jy uiteindelik kom by die aap, by die sjimpansee. En van die sjimpansee, nou spring ons van die 
sjimpansee na die mens, en ons wonder hoekom.
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“Wel,” sê wetenskap: “nou wag! Ons kan die vrou paar met die aap en die sjimp, en dan omgekeerd, 
'n mens paar met die sjimpansee.” Dit sal nie werk nie. Paar dit met enige ander dier; dit sal nie werk nie. 
Bloed sal nie meng nie; neem jou bloed, dis heeltemal verskillende bloed, absoluut.

Daar is een of ander bloed tussen dit, en hulle kan nie die dier vind nie. O, Halleluja, ek raak nou net 
godsdienstig. Let op. Hoekom? God het dit vir hulle verberg. Daar is nie 'n been in 'n slang wat lyk soos 
'n menslike been nie. Hy het die ding so ver versteek dat dit nie deur slim mense ontdek kon word nie.

67

En ek gaan julle wys waar daardie slim mense vandaan kom, waar hy is in elk geval. Sien, hy kan nie 
daardeur kom nie.

Dit moet deur openbaring kom: “U is die Christus, die Seun van die....” “Op hierdie rots sal Ek My 
Kerk bou; en die poorte van die hel kan nie Daarteen standhou nie,” geestelike openbaring. Hoe het Abel 
geweet om 'n lam te offer, in plaas van Kain wat die vrugte van die veld geoffer het? Dit was geestelik 
geopenbaar aan hom. Jy kry dit nie by teologiese kolleges nie. Jy kry dit nie deur denominasies nie. Jy 
kry dit uit die Hemel.

Nou kyk na die slang, hierdie slang wat eerste was. Laat ons nou 'n prentjie van hom teken. Hy is 'n 
baie groot kêrel. Hy 's tussen die sjimpansee en die man. En, die slang; die duiwel, Lucifer, het geweet 
dat dit die enigste bloed was wat met hierdie menslike bloed sou meng, die enigste persoon wat hy mee 
kon deel. Hy kon nie handel met die sjimpansee nie, daardie bloed sou nie meng nie. Hy kon nie werk met 
verskillende dinge nie. Hy kon nie deel met die skape nie. Hy kon nie met 'n perd deel nie. Hy kon nie met 
enige dier deel nie; hy moes deel met hierdie slang.

68

Laat ons hom nou vat en kyk hoe hy lyk. Hy's 'n yslike groot kêrel, pre-historiese reus. Dit is waar 
hulle hierdie groot bene vind, en ek sal julle dit wys in die Bybel. Nou kyk aandagtig. Goed. Hierdie groot 
yslike kêrel, laat ons sê hy was tien voet lank, groot skouers; het gelyk soos 'n man. En sy bloed; nadat 
hy afgekom het, stem ooreen een dier met 'n ander. Jy kan diere kruis. En dit word hoër bloed, hoër vorm 
van lewe, hoër vorm, totdat dit gaan in die mens sfeer. Maar die laaste konneksie hier, tussen in, is 
afgesny. Hoeveel weet dat wetenskap nie die verlore skakel kan kry nie? Almal van julle weet dit. 
Hoekom? Hier is hy, die slang. Hier was hy, 'n yslike groot kêrel.

En die Duiwel kom af, nou, hy sê: “Ek kan inspireer.”

Nou wanneer jy na vroue kyk en die aksies van vroue, onthou, dan is jy deur die duiwel gesalf (en 
dis nie jou eie vrou nie).
69

Let op, nou, die duiwel het afgekom en in die slang gegaan. En hy het Eva in die tuin van Eden 
gevind, nakend, en hy het gepraat oor die vrug in die middel. Die midde is in die middel ensovoorts; julle 
verstaan, in 'n gemengde groep. En hy het gesê: “Nou, dis aangenaam. Dit is goed vir die oë.” Wat het 
hy gedoen? Hy het begin liefde maak met Eva, en hy het met haar gelewe, soos 'n man.

En sy het gesien dat dit genotvol was, so sy het gegaan en haar man vertel, maar sy was alreeds 
swanger deur Satan.
70

En sy het haar eerste seun voortgebring, en sy naam was Kain, die seun van Satan.

“Nou,” sê julle: “dis verkeerd.”

Nou goed, ons sal net uitvind of dit verkeerd is of nie. “En Ek sal vyandskap stel tussen jou Saad en 
die slang se saad.” Wat? Die slang saad! Sy het 'n Saad gehad, en hy het 'n saad gehad. “En Hy sal jou 
die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.” En 'n kneusplek, (vermorsel) daar, beteken “om 'n 
Versoening te maak.” Nou daar is jou “saad” van die slang.

Nou, let op, hier kom hierdie twee mans uit.

Nou, hierdie slang, toe hy daar gestaan het, hierdie yslike groot reus van 'n kêrel het daar gestaan, 
hy was skuldig daaraan dat hy owerspel gepleeg het met Adam se vrou. Waar lê sonde vandag? Wat 
maak dinge die manier hoe hulle vandag is? Nou, ek.... Julle kan sekerlik begryp waarvan ek praat. En 
daar was dit.

En toe het hy, het God gesê, begin roep vir Eva en Adam.

En hy het gesê: “Ek was naak.”

En Hy het gesê: “Wie het julle gesê julle is naak?”

Toe het hulle begin, die leër manier, mekaar die skuld gee. Gesê: “Wel, die vrou wat U my gegee het, 
het dit gedoen. Sy was die een wat my oorreed het.”
71

En sy het gesê: “Die slang het vir my 'n appel gegee”? Goed, prediker, kom tot jouself.
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Sy het gesê: “Die slang het my mislei.” Weet julle wat mislei beteken? Beteken “ontreinig.” Soos sy 
was. Duiwel het haar nooit 'n appel gegee nie. “Die slang het my verlei.”

En toe het die vloek gekom.

Hy het gesê: “Omdat jy na die slang geluister het in plaas van na jou man, het jy die Lewe van die 
wêreld geneem. En jy sal jou verdriet vermenigvuldig; en jou begeerte sal na jou man wees, ”ensovoorts.
72

“En omdat jy na jou vrou geluister het, in plaas van My (Ek het jou geneem uit die stof; die hoogste 
spesie), terug na stof sal jy gaan.”

“En, slang, omdat jy dit gedoen het, af gaan jou bene. Op jou buik sal jy seil, al die dae van jou 
lewe. En jy sal gehaat word. En stof sal jy eet.” Daar het julle dit. Daar is daardie verlore skakel.

Nou hier kom Kain. Laat ons kyk na die geaardhede. Hier kom Kain. Wat is hy? Hy is 'n uitgeslape 
sakeman. Hy bewerk die grond. Slim, intelligent; godsdienstige, baie godsdienstige; kyk na sy—hou nou 
sy eienskappe dop. Gaan saam met my net vir 'n paar minute langer.

73

Hier kom hy. Hy weet hy 's deugsaam. Hy wil kerk toe gaan. Hy bou vir hom 'n kerk, maak hom 'n 
offerhande. Bring 'n altaar, en alles. 'n Altaar gebou, sy blomme daarop gesit. Plaas die veld, die vrugte 
van die veld, offer dit aan God. Sê: “Hier is Dit, Here. Ek weet ons eet appels, dis wat dit veroorsaak 
het.” Sommige van sy uitvloeisels het dieselfde soort idee. Wys waar dit vandaan kom. Het sy appels 
gebring, uit die veld, dit daarop gelê, gesê: “Dit sal 'n versoening maak.”

God het gesê: “Dit was nie appels nie.”

Maar, deur geestelike openbaring, Abel het geweet dit was bloed. So hy het 'n lam gebring, sy keel 
gekap, en dit het gesterf.

En God het gesê: “Dis reg. Dis wat dit gedoen het. Dit was bloed.” Julle weet van watter bloed ek 
praat. Goed. “Dit was bloed wat dit gedoen het.”

Kyk nou. En toe Kain sien dat sy heilige maltrap broer aanvaar is voor God, en tekens en wonders 
was besig om daar plaas te vind, het hy jaloers geraak op hom. Hy het gesê: “Ons sal hierdie goed nou 
stop.” Kyk na sy broers, kyk na sy kinders, vandag. “Nou, ek's slimmer as hy,” so hy het kwaad geword. 
Waar het woede vandaan gekom? Sou jy kon sê dat die toorn....? Hy het sy broer doodgemaak. Hy was 
'n moordenaar.

74

Sou julle God 'n moordenaar kon noem? En Adam was die seun van God. Die Bybel het gesê, dat: 
“Adam was die seun van God,” daardie suiwer begin. Adam was God se seun. En die jaloesie en afguns, 
en alles, kon nie uit daardie suiwer stroom kom nie.

Dit moes deur 'n ander plek kom. [Leë kol op band.] En dit het deur Satan gekom, wat n moordenaar 
was, van die begin af. Die Bybel het gesê: “Hy was 'n leuenaar en 'n moordenaar, van die begin af.” En 
daar is dit. En hy het sy broer doodgemaak.

En dit was 'n tipe van die dood van Christus. Dan, daaruit, natuurlik, het Hy Set opgewek om sy plek 
in te neem. Dood, begrafnis, en opstanding van Christus.

En kyk, hier, hier kom jou reuse. Toe het Kain na die land van Nod gegaan. As sy pa 'n yslike groot 
reus van 'n kêrel was, soos wie sou Kain? Sy pappa. En hy het na die land van Nod gegaan, en een van 
sy susters geneem.

75

Enigste manier wat hy dit kon doen. Daar kon nie meer vrouens kom, behalwe deur Eva nie. Hulle 
maak aanspraak daarop dat hulle sewentig seuns en dogters gehad het. As daar geen vrou was nie.... 
Die Bybel hou nie rekord van vrouens wanneer hulle gebore word nie, net mans. En as, as daar nie meer 
vroumense was as net Eva nie, toe sy gesterf het, sou die menslike ras opgehou het om te bestaan. Sy 
moes dogters gehad het. En hy moes met sy eie suster getrou het.

Hy het na die land van Nod gegaan en sy vrou gekry. En toe hy met haar daar getrou het, dis daar 
waar hulle daardie groot reuse gevind het, wat gevalle seuns van God was; wat deur hulle pa gekom 
het, die duiwel, deur Kain. Daar is jou verlore skakel.

En kyk na die saad van die slang. Kyk nou. Onthou, die saad van die slang is godsdienstig. Kyk nou 
hoe dit begin beweeg, vir 'n paar minute. Hier gaan dit, die saad van die slang. Wat het met hulle 
gebeur? Nou laat my net iets hier lees, ek het dit net vanmiddag neergeskryf.

76

Wat het deur die lyn van Abel gekom? Luister hierna. Goed. Dit was Abel. Na Abel was dit Set. Na 
Set was dit Noag. Na Noag was dit Sem. Na Sem was dit Abraham. Na Abraham was dit Isak. Na Isak 
was dit Jakob. Na Jakob was dit Juda. Na Juda was dit Dawid. Na Dawid was dit Christus, na die 
volmaaktheid.
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Kyk terug hoe die Gees van God in Abel gewoon het. Hoe Dit in Set gelewe het. Kyk hoe Dit in Juda 
gelewe het. Kyk hoe Dit in Dawid gelewe het. Kyk na dieselfde Gees wat uitroep, deur daardie regverdige 
saad, die heeltyd. Maak nie saak wat hulle gedoen het nie, hulle was voorbestem.

77

Kyk na Jakob, 'n vuil.... Ek sê dit nie deur ontheiligend te wees nie. Maar, Jakob, 'n klein vabond, wat 
die heeltyd aan sy ma se rokspante gehang het; rondgehardloop, 'n klein verwyfde seuntjie. Het goed 
oor hom gegooi, het sy vader bedrieg, om die seën te kry; maar dit was aan hom gegee voor die 
grondlegging van die wêreld. Seker, dit het.

Het daar uitgegaan en vir sy skoonpa gelieg; en het 'n paar gespikkelde stokke gevat, populier 
stokke, en hulle in die water gesit, om hierdie beeste skrik te maak toe hulle swanger was; sodat hulle 
gespikkelde beeste sal voortbring, sodat hy kon kul en daardie beeste kry. God het hom daarin geseën. 
Dit is reg.

Wee enigeen wat enigiets oor Jakob sê. Weet julle wat—julle weet wat die vals profeet gesê het.... 
Of, hy het reg geprofeteer. Bileam, het gesê: “Wie ookal hom seën, sal geseënd wees, en wie hom ookal 
vervloek sal vervloek wees.”

78

“Ek het jou geneem, Jakob. Ek het hom gevind as 'n ... soos in 'n vreemde land. En soos die arend 
van haar nes roer, het ek hom geroer en hom uitgevat.” Halleluja! “Nie deur krag nie, nie deur geweld nie, 
maar deur My Gees, sê die Here.”

Kyk dit kom af na daardie volmaaktheid. Daardie Gees het gewerk tot die volmaaktheid in Christus, 
deur elkeen van die Aartsvaders, wat reguit afkom. Maak nie saak wat hulle gedoen het nie, wat hulle 
gesê het, wat hulle gedoen het, hulle was absoluut die saad van die regverdige.

En, hier, toe regverdige Abraham.... Heerlikheid! O, ek voel regtig goed. Toe regverdige Abraham 
Melgisedek ontmoet het, Wie God Self was!
79

Wie was Melgisédek? “Die Koning van Salem, wat Koning van Jerusalem is, Koning van vrede. Hy het 
geen vader gehad nie. Hy het geen moeder gehad nie. Hy het nooit 'n begin van dae of lewenseinde 
gehad nie.” Wie Hy is, Hy lewe steeds. “Hy was nooit gebore nie. Hy sal nooit sterf nie. Hy het nooit 
vader of moeder gehad nie. Hy het nooit 'n begin van dae, of lewenseinde gehad nie.” Sê vir my Wie dit 
was. Die Ewige God; in wat ons noem 'n....

O, ek vergeet net wat julle dit nou noem. Hemelse liggaam, is wat dit is. Net soos in.... Nie n mite 
nie; maar tog is dit net iets wat gemanifesteer word. Soos Hy na Abraham gekom het in die tent daarbo, 
soos 'n engel, en geprofeteer het, en vir Sarah gesê het sy het gelag, agter Hom, ensovoorts. Die ding, 
dieselfde ding.

En hier was Hy. Hy het Melgisédek ontmoet. En ou- ... ou-oupa grootjie Abraham, in die saad van 
die regverdige, het tiendes aan Melgisédek betaal; en dit is aan sy agter-agterkleinseun toegewys hier, 
die saad van die regverdige.

Nou hier kom die saad van die slang. Nou, onthou, daar sal vyandskap wees, oorlog tussen hulle.80

Ons vind die saad van die slang, en wat produseer dit? Nou laat ons die eerste paar jaar neem. Nou 
kyk wat daar plaasvind. Ons sal dit opsom, want ek het dit oorgegaan. Die saad van die slang het Kain 
voortgebring. Kain het na die land van Nod gegaan, het reuse voortgebring, en toe het hulle na die land 
van Noag gegaan.

Hulle was slim, geleerde, intelligente mense. Is dit reg? Hulle was bouers, uitvinders, wetenskaplikes; 
nie deur die saad van die regverdige nie, maar deur die saad van Satan, die slang. Hulle was sulke 
manne soos wetenskaplikes, en bouers, en prominente manne, leermeesters. Die Skrif sê so. Hulle het 
met brons gewerk. Hulle het met yster gewerk. Hulle het met metale gewerk. Hulle het dinge ontdek. 
Hulle het met verskillende metale gewerk, en huise gebou, ensovoorts. Skrif sê so. En hulle was spotters 
van die Saad van die vrou, Noag, die regverdige. Is dit reg? [Gemeente sê: “Amen.”]

Laat ons hulle nog 'n bietjie verder volg. Dan, ons kry hulle tot by die ark, alles was vernietig. Het so 
'n konglomerasie van sonde gehad, en hulle het die beheer geneem, en slimste en intelligentste. Totdat, 
God afgekyk het, daar was nie baie oor nie, toe het Hy net Noag en sy familie geneem in die ark, en die 
water laat reën en die hele ding vernietig. Het voor dit Henog opgevat. Dit reg? [Gemeente sê: “Amen.”] 
Daar was al die saad, byna al die saad; maar Sy doel moes vervul word.
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Nou, Noag en sy seuns, wat uitgekom het, Gam, Sem, en Jafet, het uitgekom in die regverdige lyn.82

Hoe het die saad dit ooit oorkom? Die saad het gekom deur die ark, net soos dit het in die begin, 
deur die vrou, hulle vroue. Hulle het die saad van Satan gedra, deur die ark; net soos Eva die saad van 
Satan gedra het, om geboorte aan Kain te gee, deur die vrou.
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Julle sit die vroue op julle preekstoele as predikers, die Bybel veroordeel dit! Paulus het gesê: “As 
enige mens dink hyself is 'n profeet, of selfs geestelike, laat hom erken dit wat ek skryf is die gebooie 
van die Here; maar as hy onkundig is, laat hom net onkundig wees.”

Dis waarom ek uit die Baptiste kerk hier uitgestap het. Broer Gilmore was hier 'n rukkie gelede; ek 
dink hy was daar daardie aand. Dr. Davis het gesê: “Jy sal hierbo staan en hierdie vroue as predikers 
bevestig.”
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Ek het gesê: “Ek sal dit nie doen nie. Nee, beslis nie.”

Hy het gesê: “Wel, ek sal jou uitgooi.”

Ek het gesê: “Ek is al meer maal uitgegooi.” Ek het gesê: “Hierdie is die Woord van God, en Dit 
veroordeel die ding. En ek kan nie staan vir dit wat God veroordeel nie.” Nee, meneer.

Wie dit ookal doen, wys dat hulle vals leraars is, vals profete. Die Bybel het gesê hulle sou wees. 
“Mislei die ware uitverkorenes as dit moontlik is.” Daar het julle dit.

Let op hierna nou. En daaruit, toe, het Gam, Gam met sy vrou, en hulle uitgekom. Hy het 'n vloek op 
hom gesit. Van Gam het Nimrod gekom, wat Babilon gebou het. Uit Babilon het die Katolieke kerk gekom, 
die begin daarvan. Het uitgekom deur Agab. Af van Agab af, in Judas Iskáriot; dit opgetel, die antichris.
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En in hierdie laaste dae, hier is die gees van die antichris en die Gees van die Christus. Die gees van 
die antichris, wat sê: “Die dae van wonderwerke is verby.” Die Gees van Christus, wat sê: “Hy is 
dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid.” Die gees van antichris sê: “Dit maak geen verskil as jy in 
'Vader, Seun, Heilige Gees,' gedoop is nie, giet, sprinkel, wat dit ook is, dit beteken dieselfde ding.” Die 
Bybel het gesê dat God onfeilbaar is, en Hy kan nie verander nie. Wie gaan jy dien? Dit hang van jouself 
af.

Nou sê julle: “Kan hulle bymekaar woon? Jy het gesê, dat, daar in daardie ark, Broer Branham, jy het 
daarin gehad beide Gam en Set.” Dit is reg, presies reg. Gam was boos. Set was godsdienstig en 
regverdig. Goed.
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Laat ons Gam volg. Goed, nou, daar 's Gam en Set in dieselfde ark; een regverdige, en die ander 
ongeregtig. Daar was 'n kraai en 'n duif in dieselfde ark. Daar was Judas en Jesus in dieselfde kerk. Daar 
was die antichris en die Heilige Gees in dieselfde kerk.

En, vandag, werk dieselfde geeste. “Het 'n vorm van godsaligheid, baie godsdienstig, maar het 'n 
vorm van godsaligheid en ontken die Krag daarvan, van sulkes draai weg.” Die Heilige Gees, maak 
aanspraak: “Jesus Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd.” Watter kant sal jy kies?

Die antichris sê dat Dit net 'n boek van leerstellings is. “Ons sal die Apostoliese Geloofsbelydenis 
herhaal.” Ek daag enige prediker uit om my te sê waar die Apostoliese Geloofsbelydenis gevind word in 
die Bybel: “Ek glo in God, die Vader Almagtige, die Skepper van hemele en aarde; Jesus Christus, Sy 
Seun. Ek glo in die Heilige Roomse Katolieke Kerk, die nagmaal van heiliges.” Waar vind jy dit in die Bybel? 
En tog sal julle dit in julle groot Metodiste en Baptiste kerke herhaal. Dit 'n leerstelling van die duiwel, en 
valse profete onderrig dit.
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En ek hoop ek maak nie julle gevoellens seer nie, maar dis van toepassing op hierdie tabernakel. Julle 
hier by die Branham Tabernakel, bly weg van sulke goed af. Enigiets wat in die nagmaal van heiliges glo is 
spiritualisme. “Daar is een middellaar tussen God en mense, en dis die Man Jesus Christus.” Gee nie om 
hoeveel Marias daar is nie!
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Sien julle hoe daardie vrou se saad dit destyds gedoen het? Sien hoe die vrou se saad daarna 
oorgedra het?

Kyk vandag in Amerika. Amerika is die saad van die Duiwel. Wat is dit? Sy's 'n vroue nasie. Julle het 
gehoor: “Hierdie is 'n vroue wêreld.” Dit is reg. Dis 'n vroue nasie. Hulle set die patroon.

Ek het gegaan, nie lank gelede nie, na Switserland. Die vroue wat sê.... Een klein, Heilige Gees 
gevulde vrou het gesê: “Jy weet, as ek oorgaan na Amerika, hulle sê die vroue het vryheid.”
88

Ek het gesê: “Laat ek vir jou sê wat dit na toe lei.” En ek het haar begin vertel.

Sy het gesê: “O, genade, ek wil niks daarvan hê nie.”

Ek het gesê: “Dis waarheen dit lei.”

Julle weet, hulle doen nie dinge daar soos hulle hier doen nie.

Wat is dit? Laat ek julle wys dat Amerika 'n vrou is. Op ons geld is 'n vrou se prentjie. Alles hier is 'n89
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vrou.

Sê vir my, daar is nie genoeg kroee in die land nie, sou hê.... Jy sit veertig kroeë in hierdie stad, en 
sit drie prostitute, aantreklike vroue wat hulle lywe swaai in die straat; hulle sal meer siele hel toe stuur, 
wat hulle begeer, as al die drankplekke wat jy in die stad kan sit. Dit is reg.

Wie is dit dan? Dit is vroue. Wat is sy? Sy's die god van Amerika.

Vat party van hierdie ou filmsterre, hulle is hier en trou vier of vyf keer, lewe saam met drie of vier 
verskillende mans op dieselfde tyd; en party van hierdie tydskrifte maak dit bekend en vertel van hulle, 
en neem nakende fotos van hulle. En julle meisies stel dit as jou voorbeeld (waarom?) want jou ma voor 
jou het, miskien, of jou ouma voor jou. Sien jy waar die saad van die slang werk? Sekerlik, dit is.
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En wat het dit gedoen? As ongeregtigheid tot veertien geslagte besoek, onder die wet, wat sal 
ongeregtigheid wees as dit besoek word in hierdie dag, wanneer die saad van die regverdige amper 
uitgewerk is? En God het gesê daar sou 'n tyd kom, as Hy nie die werk kortgeknip nie, dat daar niks 
daarvan oor sou wees nie. Ons is by die endtyd. Soek die regverdiges vanaand; gaan deur die stede!

O, jy vind kerklidmate net so getrou aan die Baptiste en Presbiteriane, ensovoorts, soos dit kan 
wees. Maar, hulle het niks meer te doen met God as 'n konyn met sneeuskoene nie. Weet niks Daarvan 
af nie! Al wat hulle weet.... Is jy 'n Christen? “Ek is 'n Katoliek.” Is jy 'n Christen? “Ek's 'n Baptis.” Is jy 'n 
Christen? “Ek's Presbiteriaans.” Is jy 'n Christen? “Ek's Pinkster.” Dit het niks Daarmee te doen nie.
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Jy's 'n Christen omdat God, deur Sy genade, jou gered het. En julle weet Daarvan. En iets het jou 
lewe verander, sodat jy anders lewe. En jy's 'n nuwe persoon en skepsel in Christus Jesus. Sekerlik.

Julle sien waar die saad van die slang vandaan kom? Wat was die saad van die slang? Egbreek. Volg 
julle? Owerspel met Eva. Wat het daarvan geword? Wat het dit voortgebring? Wat is dit vanaand?
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Kyk terug, 'n paar jaar gelede, toe die eerste lied uitgekom het. Julle ouer mense, toe die.... Hulle 
het altyd die liedere gesensor voor hulle dit gesing het op die radio. En die eerste een wat uitgekom het, 
was die: “Rol hulle, meisies, rol hulle, wys julle mooi knieë,” en alles soos dit. “Lag vir pa en ma, en gee 
hulle almal 'n 'ha-ha-ha!'” Dis die eerste een wat hulle laat deurgaan het. Waar dink julle is die kêrel 
vanaand wat daardie lied geskryf het? Hy's dood.

Wat dink julle van Clara Bow, wie eerste uitgekom en gesê het, Gevaarlike Kurwes en  d i e 
ontkleedanseres wat duisende siele hel toe gestuur het? Waar dink julle is sy vanaand? Sy is al 'n lang 
tyd dood. Waar is sy, met daardie liggaam van haar? Lê daar, verkanker in die stof, en die wurms en 
maaiers het daardeur geëet. En haar siel lê daar voor 'n regverdige God.

Waar is die man wat daardie vrou geneem het en daardie ou skaamtelose klere gemaak het wat hulle 
aangetrek het, om hulle almal op een manier te druk, en hulle nie te pas nie? Gesê, “Waarvoor het hulle 
dit gedoen? Waarom dra jy daardie soort van goed?” Want jy wil hê mans moet na jou kyk, en geen 
ander manier om dit te wys nie.
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En weet jy dat wanneer jy dit doen, en een of ander ou sondaar kyk na jou, weet jy wat gebeur? By 
die Oordeelsbank.... Jy sê: “Broer Branham, ek is net so getrou aan my man as wat ek kan wees.” Jy sal 
skuldig geag word aan egbreuk. Jesus het gesê: “Wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer het 
alreeds owerspel gepleeg met haar in sy hart.” Wanneer daardie man moet antwoord omdat hy owerspel 
gepleeg het, wie gaan die een wees wat dit veroorsaak het? Die manier waarop jy jouself aangetrek en 
jouself voorgestel het.

Nou, Ek bedoel nie om te sê jy moet aantrek soos een of ander iets outyds nie. Maar, jy kan meer 
soos 'n dame lyk.

En gaan uit en ontklee, jou klein kort broekies, en bind 'n klein lint om jou; en jou baba met sy oë 
soos 'n sigaretbord, met 'n sigaret in jou mond, loop af in die straat. Jy doen dit nie vir n goeie doel nie. 
Jy mag ontskuldig wees aan die feit, maar die Duiwel gebruik jou as 'n instrument net soos hy Eva het.
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Waarom is dit 'n vroue nasie? Want, dit lei reguit na die dominasie van Katolisisme. Wat is dit 
vandag? Jy hoor nooit dat hulle melding maak van Jesus nie. “Heil Maria! Maria, moeder van God! Sint 
Cecilia!” Alle soorte heiliges, dooie heiliges. Hier nie lank gelede nie, onder in....

Ek was onder in Mexiko, verlede jaar. Hier kom 'n arme vrou, voete sleepend. Haar knieë, kap, en 
verberg; huil, en hou haar hande. En die pa wat saamstap, twee kindertjies dra, hulle wat huil; ma wat 
so ly; want een of ander vrou, wat hulle 'n heilige noem, het gesterf. Hulle het haar monument daar op 
die heuwel gehad. Haar minnaar het haar doodgemaak. So gou as wat sy so doodgaan, natuurlik, is sy 'n 
heilige; sy was Katoliek. So sy het gegaan, om te bekeer; en sy moes haarself twee myl sleep, oor 
klippe, om te bekeer.

95
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Broer, as daar een ding is wat ek moet doen, dan het Jesus Christus vergeefs gesterf. Genade, Ek is 
gered; en nie deur myself nie, maar deur die wil van God, en deur die goedheid van God.

Daardie verslaggewers het my gevra, gesê: “Mnr. Branham....” Die klein, dooie baba wat lewendig 
gemaak was, en 'n paar dinge daar. Dertig duisend Katoliek.... Nee, verskoon my. Dit was twintigduisend. 
Dertig duisend was in Afrika. Twintig duisend Katolieke het Christus ontvang as hulle persoonlike 
Verlosser, op een slag, toe dit gebeur het, het gestaan in Mexiko Stad. En daardie priesters, hulle kon 
niks sê nie; te veel, begin 'n oproer. Het te veel gehad aan die kant. So hy het gesê: “Mnr. Branham, glo 
jy dat ons heiliges dieselfde ding kan doen wat jy doen?”
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Omdat ek hulle doktriene geken het, het ek gesê: “Sekerlik, as hulle lewe.” Sien? So, jy kan nie 'n 
Katolieke heilige wees totdat jy dood is nie, julle weet.

So hy het gesê: “O, jy kan nie 'n heilige wees voordat jy sterf nie.”

Ek het gesê: “Waar lees jy dit? Paulus het gesê: 'Aan die heiliges wat in Efése is,' en hulle wat deur 
God geroep is. 'Aan die heiliges wat in Efése is,' hy het sy brief gelees; en die heiliges is op ander plekke, 
by Galatia, en 'die heiliges in Rome,' ensovoorts. Die heiliges: 'die geheiligdes.' Wat omtrent dit?”

Hy het gesê: “Natuurlik, nou, ons is nie veronderstel om oor die Bybel te stry nie. Want, ons is die 
kerk, en wat die kerk sê. Ons gee nie om wat die Bybel sê nie. Dit is wat die kerk gesê het.” Gesê: “Wat 
is jou opinie dan van die Katolieke kerk?”
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Ek het gesê: “Ek wens jy het my nie dit gevra nie. Omdat jy my gevra het, gaan ek jou die Waarheid 
vertel.”

Het gesê: “Wel, ek wil hê jy moet my die Waarheid vertel.”

Ek het gesê: “Die hoogste vorm van spiritualisme wat ek van weet.”

Hy het gesê: “Hoe kry jy dit?”

Ek het gesê: “Enigiets wat bemiddeling doen met die dooies, is 'n spiritualis.” Ek het gesê: “As 
daardie heilige praat, dan is hy in die hel. Omdat, diegene wat die pad oorgesteek het, my Bybel het 
gesê dat hy nie kon terugkom nie.” Dit is reg. En Ek het gesê: “As dit is, as hy 'n heilige was; dis die 
duiwel wat soos'n heilige praat, en dit is nie die heilige nie, per slot van sake.”

En hy het gesê: “Wel, nou, net 'n oomblik.” Hy het gesê: “Jy bemiddel ook met die dooies.”

Ek het gesê: “Waar?”

Hy het gesê: “Jesus Christus het gesterf.”

Ek het gesê: “Maar Hy het weer opgestaan. Hy is nie dood nie. Maar Hy lewe, om bemiddeling te 
doen, en die enigste middelaar tussen God en mense.”

“Ek is Hy wat 'n dooie was, en is weer lewendig, en lewe vir ewig. Ek het die sleutels van die dood 
en hel.” “Wie ookal wil, laat hom kom en vryelik uit die water van Lewe drink.” My! Dit is ons God. Dit is 
ons God.

En die saad van die regverdige is omtrent klaar. Praat met mense oor hierdie dinge. Praat met mense 
om terug te gaan na die Bybel manier. Praat met die mense oor wonderwerke. Praat met die mense 
daaroor. Hulle “kerk glo Dit nie,” so hulle is buite-egtelike kinders, vir God. Die Bybel het gesê as ons nie 
verdrukking kan verdra nie, en beproewinge, spottery, en “heilige maltrappe” genoem word ensovoorts, 
soos dit, as jy dit nie kan verdra nie, dan is jy basterkinders, en nie die kinders van God nie. Die Bybel 
het so gesê.
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Noem my “heilige maltrap,” as julle wil. Noem my enigiets wat julle wil. Solank as my hart reg is met 
God, en my ondervinding is identies met God se Bybel, dan beweeg ek reguit in dieselfde rigting. Ja, 
meneer. Dit is wat ons glo. Dit is die Kerk van die lewende God, wat jy nie kry deur teologie nie. Dit kom 
nie deur een of ander mensgemaakte, intellektuele konsepsie nie. Dit kom deur die absolute 
geopenbaarde Waarheid dat Jesus Christus die Seun van God is.

As ek net 'n intellektuele begrip gehad het, want die Baptiste kerk of die Metodiste kerk het my 
geleer dat hierdie so-en-so dinge; toe ek hierdie Bybel hoor, as die Bybel.... As ek gedoop was in die 
naam van “Vader, Seun, en Heilige Gees,” en ek lees hierdie Bybel, en 'n prediker het my gesê dat daar 
niemand in die Bybel gedoop is behalwe in die Naam van Jesus Christus nie, en ek het dit gelees en sien 
dat dit die Waarheid is, sou ek die water net so vinnig as wat ek kon ingaan. Ja, meneer.
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As iemand vir my gesê het dat Jesus Christus 'n groot geneser was; en my kerk het my gesê: “Die 
dae  van  wonderwerke  is  verby,”  en  ek  het  'n  behoefte  gehad;  sou  ek  net  so  vinnig  as  wat  ek  kon
100
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hardloop, na daardie altaar, om genees te word. Ek sou beslis.

As ek 'n prediker was, en 'n vroueprediker in my preekstoel gehad het, en ek lees in die Bybel en sien 
dat 'n vrou nie veronderstel is om te preek nie, sou ek haar daar afvat, al vat dit die vel van my rug af.

En onthou, iemand wat daar gesit het waar Suster Wright is, een aand, 'n vrou wat my by die deur 
wou uitgooi omdat ek so iets soos dit gedoen het. Ja, meneer. Ek het gesê: “Jy kom nie in my kerk met 
jou ou....” Toe hulle rokke gedra het, of hulle rokke so laag uitgesny het, en daardie snaakse goed, en 
die helfte van hulle liggaam was omtrent ontbloot. Ek het gesê: “As hulle ooit in my kerk inkom, ek sal 
hulle sekerlik uitsit.” En 'n ou uitgesproke juffer hier, sy het nie lank daarna gesterf nie; en toe het sy my 
geroep, sterwend. Sy was 'n Katolieke meisie, het ingeloop en gaan sit met iets soos dit. Ek het 
teruggekyk en ek het haar gesien, het hier gesit, en hulle het gesing. Ek het my baadjie uitgetrek, 
teruggeloop boontoe, dit om haar skouers gesit. Ek het gesê: “Dame, as jy na my gaan luister preek, sal 
jy asseblief hierdie jas dra terwyl jy in die kerk van God is.” Sien? Verseker.

Sy het daar uitgestap, en daardie lippies opgetrek. Sy het uit die gebou gegaan. Sy het gesê: “As 
hy godsdiens het, ek sal nie my koei daardie soort godsdiens laat hê nie.”
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Ek het gesê: “Moenie bekommerd wees nie, sy sal dit nie hê nie.”

Toe het ons die tent gehad, hulle het my geroep toe sy sterwend was. Sy het 'n hartaanval gehad, 
en sy was sterwend. Haar man het gekom. Hy, “Kan, kom vinnig!” En ek was besig met die diens. Groot, 
lang seun, staan by die deur, wag vir my. En ek hardloop so....

Ek het in my motor geklim en daar uitgejaag. Soos ek opgegaan het, het ek daardie ou verpleegster 
daar ontmoet, wat daaronder in Howard Park woon, nou. Sy het gesê: “Eerwaarde, daar is geen 
nodigheid om te kom nie.” Dit was omtrent twintig jaar gelede, miskien 'n bietjie langer. Het gesê: “Sy is 
dood.” Het gesê: “Sy was dood omtrent drie minute.” Sy het gesê: “Sy het so hard geskree as wat sy 
kon, vir jou.” Sy het gesê: “Ek het 'n boodskap vir jou.”

Gesê: “Wat?”

Het gesê: “Sê vir daardie prediker, dat dit wat ek gesê het, 'Vergewe my asseblief.'”

Ek het soontoe gegaan om na haar te kyk. Baie mooi vrou; en sy het so hard gely. Sy het klein 
sproete oor haar neus gehad; 'n mooi vrou. En die sproete, het gelyk soos, uitgestaan. En haar oë het 
heeltemal uit die kaste gedruk, en was halfpad teruggedraai. Natuurlik, haar ingewande en niere het 
beweeg, en die stoom het oor die bed gekom, so.
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En haar man het na my gekyk, gesê: “Broer Branham, sê 'n gebed, want sy wou jou sien.”

Ek het gesê: “'n Gebed vir haar nou sal niks baat nie.”

“Soos die boom leun, dis hoe dit val.” Sien? “Wees nie mislei nie; God word nie bespot nie. Wat ookal 
n mens saai, dit sal hy maai.”

Kan julle sien waar dit is? Nou wat het gebeur? Kyk na 'n vrou wat dit sou doen. Kyk na vroue wat 
lank gelede geleef het, het, die koor meisie, wat was haar dogter? Skandalige vrou. Wat's die skandalige 
se dogter? 'n Ruk-en-rol tienderjarige. Wat gaan haar dogter wees? Hmmm! Wat is dit?
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Sien die saad van die regverdige?

Kyk na julle Baptiste. Gaan 'n rukkie terug. Gaan terug na John Smith, julle stigter, julle Baptiste. Toe, 
hy vir die ongeregtigheid van die mense gebid het, totdat, hy het uitgeroep en gebid vir die mense 
totdat sy oë toegeswel was, en sy vrou hom moes voer by die tafel, sy ontbyt.

En julle Metodiste hierrond, met juwele in julle neuse en oor julle ore, en lyk soos saalsakke vir die 
Duiwel; en gaan uit, dra kortbroeke, en sulke dinge! Toe, ou John Smith, een van die ouderlinge van die 
Metodiste kerk, voor hy op vyf-en-tagtig jaar oud gesterf het, 'n kort preek vier jaar gepreek het ... vier 
ure. Hulle moes hom dra en hom in die preekstoel sit. En hierdie was sy laaste woorde. Hy het gesê: “Ek 
is so geskok oor die aksie van die Metodiste kerk.” Het gesê: “Selfs die dogters van die Metodiste kerk 
dra goue ringe oor hulle vingers.” Wat sou hy nou sê, met kortbroeke aan, wat in die koor sing?

104

Julle het goed aangegaan. Wat het gebeur? Julle maak soos julle mamma. Dit is presies dit.

Dis waarom ons nie enige van hierdie denominasies wil laat rondhang rondom dit nie, oor, gedruk hier: 
“Ons is Metodiste. Ons is Baptiste.” Ons is net van Christus. Laat dit so, wees vry.

Nou, sien die saad van die slang? Wat sou 'n vrou soos daardie maak? Wat sal dit doen? Wat? Hulle 
het aangehou, aan die opkom. Hulle het die Baptis teruggedruk, die Metodis teruggetrek, die 
Presbiteriaan  teruggestoot.  Wat  het  hulle  gedoen?  Hulle  het  almal  reguit  teruggegaan,  soos  hulle

105
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mamma, die ou prostituut. Daar is hulle almal, doen dieselfde prostitusie. “Wel, dit maak geen verskil nie. 
Hulle is onderdompel. Hulle is besprinkel. Hulle, hulle het gekom, belydenis gemaak. Hulle het hulle ses 
maande verbod gevat; hulle het nie te veel gedrink gedurende daardie tyd nie, ensovoorts. Hulle het 
goeie lidmate gemaak. Hulle betaal goed aan.... ” O, goeiste! Dit het niks te doen met die vrug van die 
Gees nie.

Die vrug van die Gees is “geloof,” glo Jesus Christus is dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid; 
“liefde” vir die broers; “vreugde, vrede, lankmoedigheid, goedheid, sagsinnig, geduld, nederigheid, 
selfbeheersing.” Dit is die dinge, die vrug van die Gees.

En ons vat 'n man: “Wel, hy lewe 'n goeie lewe in die buurt.” So het Esau.106

Esau het nooit iemand iets aangedoen nie, en Esau was van die duiwel; maar Jakob, uit dieselfde 
skoot, was van God. Die saad van die Duiwel; die Saad van die vrou, die Saad van God wat deurkom.

Nou, sien julle, dit het alles neergekom op dit, wat daar oor is in die wêreld vandag? Ek gaan dit baie 
skerp sê, dit indryf, dan sal ons die herlewing hierna begin, in die volgende byeenkoms. Dit moet vorm 
neem. En, asseblief, ek sê dit nie godslasterlik nie. Ek sê dit nie om gemeen te wees nie. Dit het gekom 
by n plek, tot 'n groot, godsdienstige groep buite-egtelike, basterkinders. Daar is my finale opmerkings. 
Dit is presies waarop dit neerkom. Julle weet dat dit die waarheid is. Dit het gekom by 'n plek totdat dit 
by kerk-aansluit en kerk-lidmate is: “Het 'n vorm van godsaligheid, ontken die Krag daarvan,” totdat dit 
gekom het by 'n klomp godsdienstige, basterkinders. Dit is presies wat dit is.

Wat is oor? Daar hang 'n vuurpyl erens, verskeie van hulle, kobalt bomme en alles anders. Hulle wag 
net vir daardie uur om te kom. En daar sal 'n verwoesting deur vuur wees, soos daar deur water was.
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En, vriende, wat julle ook al doen, as jy 'n Christen is en jy het God in jou hart, en jy weet dat jy 
oorgegaan het uit die dood na die Lewe, jy behoort die gelukkigste persoon te wees in die hele wêreld. 
Wanneer die Heilige Gees in jou....

108

Wanneer, die Bybel sê: “Jesus Christus dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid.”

Die denominasies sê: “Maar ons glo die wonderwerke het verbygegaan.”

Die Heilige Gees sê: “Amen. Jesus Christus is dieselfde gister, en vir altyd. So sal dit wees.”

As die Bybel gesê het: “Bekeer julle, en word elkeen van julle gedoop in die Naam van Jesus Christus 
tot vergifnis van sondes, julle sal die Heilige Gees ontvang. Vir die belofte is aan julle en julle kinders, vir 
die Heidene, almal wat ver af is, soveel as wat die Here ons God sal roep.” Sien? (Nie: “soveel as wat die 
Metodiste roep, die Baptiste roep nie.”) Maar “Soveel as wat die Here ons God sal roep, sal hierdie 
Heilige Gees ontvang, en gedoop word in die Naam van Jesus Christus.” Dit is wat die Bybel gesê het.

109

Wanneer dit jou tref, sê jy: “Amen.”

Die kerk het gesê: “O, dit maak geen verskil nie.”

Maar hierdie Heilige Gees in jou, sê: “amen” op Sy Woord. “Die mens sal nie van brood alleen lewe 
nie, maar die Woord wat uit die mond van God gaan.” Daar het julle dit.

Ek wil hê julle moet vir my een Skrif wys waar dit ooit 'n appel gesê het om die ding begin nou. Ek wil 
hê julle moet my wys dat hulle appels geëet het. Ek het julle gewys dat waar Kain dieselfde ding gedink 
het, en waar sy saad steeds dieselfde ding dink.

110

Maar, die geestelike openbaring van God bewys, deur die Bybel, dat dit seksueel gemeenskap tussen 
die man en vrou was, onwettiglik. Daar is waar jou reuse vandaan kom. Dit is waar jou sonde vandaan 
kom. Dit is waar jou korrupsie vandaan kom. Dit is waar dit vandaan gekom het.

Nou let op in al hierdie, kyk, die slang was twee keer so slim. Sy saad is altyd twee keer so slim. En 
ek wil op hierdie preekstoel klim en hierdie mikrofoon gryp in my hand, [Broer Branham skuif die 
mikrofoon.], en my voete oor die preekstoel steek, en dit sê. En, vandag, waar is julle groot intellektuele 
mense? Julle pastoor wat gegaan het en 'n klomp intellektuele kennis gekry het, en hy staan op; hy's die 
pastoor van die grootste kerke wat daar in die land is, ensovoorts soos dit. Waar staan die saad van die 
slang? In die slim intelligente plekke soos dit; slim, uitgeslape geleerdes. Daar is waar hy is. Dit is waar 
hy lê.

“Nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar deur My Gees, sê die Here.” Sien? Daar is waar jy....

Dan vat jy 'n broertjie wat op die hoek staan, sy oë uithuil, en staan miskien daar en speel 'n ou 
kitaar, sê: “Broer, kom, vind die Here!”
111

Pastoor loop verby, sê: “Huh! Sou nie my gemeente wou hê.... Wel, ek sou nie assosieer nie, sou nie
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my ... wou nie he Liddy en Johnny en hulle moet my by so 'n plek soos daardie sien nie.” Gaan voort, 
saad van die duiwel, jy is op pad na jou Ewige bestemming, in elk geval. Dit is reg. Ek sou nog 'n ander 
woord daar kon sê, en sê “basterkinders,” en dis net omtrent wat dit is. Want, julle sien, julle....

“Niemand kan na My toe kom tensy My Vader hom trek nie. En almal wat na My toe kom, sal Ek in 
die laaste dag laat opstaan. Daar gaan niks verlore wees nie. Ek het dit. Ek sal dit hou. Geen mens kan 
dit doen nie, behalwe Dit.”

Alles lê in Hom. Jy kan nie sê: “Ek het een ding gedoen nie.” Dit is die genade van God wat dit alles 
gedoen het. So, niks wat ek gedoen het nie. Ek het nooit 'n ding gehad om te doen nie; julle het nooit, 
niemand. Jy het nooit een ding verdien nie. God het elke deeltjie daarvan gedoen. Jy het nooit jou vinger 
verroer vir een deel daarvan nie. Jy het nie gesê: “Wel, ek kom uit 'n goeie familie uit nie. Ek het dit 
gedoen.” Dit het niks daarmee te doen nie. God is die Een Wat dit gedoen het; God se genade.

Ek is nou jammer, dit is nog nie elfuur nie, maar ek gaan afsluit, in elk geval. Sien?112

Hoeveel verstaan dat die Bybel praat van hierdie dinge om die Waarheid te wees; julle Branham 
Tabernakel mense, veral? [Gemeente sê: “Amen.”] Nou, dis net omtrent een sestiende van wat ons leer 
en glo. Maar, onthou, aan julle waarnemers, ek kan dit sê, julle mense wat nie hiernatoe kom as 'n 
lidmaat nie. Die manier wat ons dit glo, dat Hierdie die Bybel is, en die Bybel is God se Waarheid.

En ons glo, dat, in die Ou Testament, nou, het hulle 'n manier gehad om te weet wat die waarheid 
was en wat nie die waarheid was nie.

Nou, ons weet almal dat hulle die geskrewe wet gehad het. Hoeveel weet dit? Die wet, die gebooie 
was in die ark, ensovoorts; goed, en die wet van die gebooie. Het gesê: “Jy sal nie egbreek pleeg nie. 
Wie ookal egbreek pleeg, is gestenig.” Sien? Dit was die gebod, en die wet van die gebod. Nou, die ark 
het so gesit; die gebooie was daarin, en die wette van die gebooie was in die sakke aan die kant van die 
ark. As mens hiernatoe gekom het, egbreek gepleeg het; het dan uitgereik en gekry wat die wet gesê 
het: “stenig hom.” Hulle het hom dadelik uitgeneem en hom gestenig. Dit is wat die wet was op die 
gebod.

Nou hulle het nog twee maniere gehad om te weet. Daar is altyd drie, as 'n bevestiging. Hulle het 'n 
ander manier gehad om te weet, en dit was óf deur 'n profeet of 'n dromer. Hoeveel weet dit? “As daar 
een onder julle is wat geestelik is, of 'n profeet, sal Ek die Here Myself aan hom bekend maak in drome, 
en met hom praat in visioene.” Dit is reg. Nou, hy was siener.
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Nou as 'n man kom, en sê: “O, Halleluja, ek het dit! Ek profeteer nou in die Naam van die Here. Ek 
het die openbaring.” Hulle het dit nie so gelos, soos julle mense maak nie. Hulle het dit eerste deur die 
God ondersoek.

Nou, op Aäron se borsplaat het hulle iets gehad wat hulle genoem het die Urim Thummim. Hoeveel 
het ooit daardie woord gehoor? Wat was dit? Was die twaalf stene, ses aan elke kant, van die twaalf 
aartsvaders; Jasper, Juda, ensovoorts, en verder aan, die twaalf stene. En dan het hulle hierdie profeet 
gevat, of dromer, en hulle het hierdie borsplaat opgehang, en hulle het hom daar laat staan. En hulle het 
gesê: “Nou profeteer en vertel jou profesie.”
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“Die Here het met my gepraat en gesê—sekere dinge.”

Maak nie saak hoe werklik dit gelyk het nie, dit mag klink asof dit net die perfekte waarheid is; maar 
as daardie ligte nie bymekaar gekom en 'n reënboog kleur daaroor gemaak het nie, die Urim Thummim, 
daardie ligte saam kombineer, die bonatuurlike wat werk, bevestig. Sien, God het altyd Sy Woord 
bevestig. Sien? En daardie bonatuurlike ligte het nie daar geflikker nie, dan gee ek nie om hoe werklik dit 
gelyk het nie, dit was verkeerd.

As 'n dromer gesê het: “Ek het 'n droom gedroom, en hierdie droom het gesê, dat: 'Israel moet trek 
en na 'n sekere plek toe te gaan, want die Siriërs gaan hierdie kant inkom en dit inneem.'” Hulle het 
daardie dromer soontoe geneem; hy het sy droom vertel. As daardie ligte nie daaroor geflikker het nie, 
was hy verkeerd, maak nie saak hoe.... As die Siriërs alreeds in die stryd gesit het, was hy verkeerd. 
Nee, meneer. Hulle, absoluut, dit moes deur die Urim Thummim bewys word.
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Nou almal weet dat die ou priesterdom weg was, mee weggedoen is, en die Urim Thummim het 
daarmee saamgegaan. Ons weet dit, nie waar nie? [Gemeente sê: “Amen.”]

En die nuwe priesterskap het ingekom. Wat? Het ons vandag 'n Urim Thummim? Ja, meneer. God se 
Woord! Ja, meneer. Hierdie is dit. As enige mens enige soort van 'n openbaring het, of enigiets spreek, of 
enige leerstelling wat nie volgens en nie ... en met hierdie Bybel ooreenstem nie, deur die hele Skrif, is hy 
verkeerd. Ek gee nie om watter denominasie hy is nie, hoe goed hy is, hoe slim hy is nie, hoe geleerd hy 
is nie; hy is verkeerd.
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En wanneer enige mens jou hierdie dinge vertel, wat ons hier in die kerk geleer het, en vir jou sê, 
dat: “As jy besprinkel is, is dit in orde,” het hy vir jou 'n leuen vertel. Dit sal nie flits op die Urim Tummim 
nie. Wanneer hy vir jou sê, dat: “Water druppels is alles reg,” het hy vir jou 'n leuen vertel. Hy sê vir jou: 
“Om gedoop te word in die naam van 'Vader, Seun, Heilige Gees,' is alles reg,” het hy vir jou 'n leuen 
vertel. As hy vir jou sê: “Die dae van wonderwerke is verby,” het hy vir jou 'n leuen vertel. As hy vir jou 
sê: “Dis in orde vir vroue om te preek,” het hy vir jou 'n leuen vertel. As hy vir jou sê: “Dis in orde vir jou 
om voort te gaan en by jou denominasie te bly,” het hy vir jou 'n leuen vertel. Dit sal nie flikker op die 
Urim Tummim nie. En dosyne dinge wat uitgekom het, in daardie ou “MOEDER PROSTITUUT,” en hierheen 
gekom het, en dit is hoekom ons wegbly van die denominasies.
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Ons is lief vir ons broers en susters uit in daardie denominasies. Maar jy gaan, en sê: “Ek's 'n 
Metodis,” en vir my, maak dit jou nie 'n Christen nie. Jy is 'n Christen omdat jy gebore is uit die Gees van 
God. Jy hoef nie n Metodis of Baptis te wees nie. Jy hoef ook nie een te wees nie. Jy moet net uit die 
Gees van God gebore wees. Glo julle dit? [Gemeente sê: “Amen.”]
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Op hierdie basis, as enigiemand hier is en wil saamwerk en in die broeerskap van hierdie aanbidding 
inkom, en wil onderdompel word, gedoop word in die Naam van Jesus Christus, hier's die bad. Hulle gaan 
doop, binne 'n minuut.

As daar enige is, baie hier, enigeen wat wil kom, op enige ander manier? Ons is hier. Dit is reg.

Nou, ons het nie enige lidmaatskap nie; jy kom net hiernatoe na hierdie kerk. Ons glo dat Christus in 
die Metodiste kerk is, die Baptiste kerk, die Presbiteriaanse kerk. Hy het lidmate in elkeen van hulle. En 
wat ons mis, vandag; is vals profesie wat daardie dinge uitbring, die leerstellings van daardie kerke, wat 
absoluut teenstrydig is met die Bybel.
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Nou, as iemand Dit so eenvoudig gemaak het vir my, sou ek sekerlik.... Ek glo daar 's genoeg Gees 
van God in my, om daardie Bybel te ondersoek en te kom en dit reg te maak. As ek net opgeloop het en 
hande geskud het met die prediker, en my naam op die boek geplaas het, en steeds haat en 
kwaadwilligheid in my hart gehad het, en steeds afguns en tweedrag, en steeds nie geglo het dat Jesus 
Christus die groot geneesheer is nie, ensovoorts, sal ek gaan regmaak met God, sommer gou. Ek glo 
regtig ek sou. Ek sou so eerlik daaroor wees. Ek sou regmaak met God. As ek net staatgemaak het op 
die feit dat ek 'n Baptis is of 'n Metodis, dan sou ek gaan en Christenskap in my hart kry. Ek sou dit 
doen. Ja, meneer.

Nou onthou die komende herlewing, wat sal begin, as die Here wil, hierdie komende Woensdagaand. 
Dit is op hierdie basis.
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Luister, vriende, daar is 'n ware en lewende God. Dit is reg. Jesus Christus is die Seun van God. Die 
Heilige Gees is in die Kerk vandag.

Nou, as ek net iemand gehad het om dit vir my sê, sou ek 'n reg gehad het om dit te betwyfel. Maar, 
luister. Een tyd lank gelede, as 'n klein seuntjie, het ek onder 'n boom gestaan; ek het Hom gesien. Ek 
het Hom gehoor. Hy het vir my gesê, gesê: “Bly weg van daardie walglike vroue. Bly weg van die 
sigarette. Bly weg van vloek, drink, en al daardie dinge. Ek het 'n werk vir jou om te doen wanneer jy 
ouer word.” Ek weet Hy is 'n ware, lewende God wat stuur met Sy Woord .

Toe ek 'n bietjie ouer geword het, hoe Hy my ontmoet het, hoe Hy met my gepraat het! Hoe ek Hom 
daar gesien het, soos die brandende bos, en daardie Vuur wat rond beweeg! Hoe ek Hom sien praat het 
en vertel presies wat sou plaasvind; en, elke keer, so perfek soos kan wees, perfek soos dit.
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Dieselfde Een wat daardie perfekte dinge sê soos dit, is dieselfde Een Wie my inspireer om hierdie 
Bybel te onderrig net soos ek Dit doen. Dit is reg. So, Dit kom van God. Vir my, dis God Almagtig, en Hy's 
dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid.

Jesus het gesê: “Ek kom van die Vader, en Ek gaan na die Vader.” Toe Hy hier was....

Toe Hy God in die wildernis was, was Hy 'n brandende Lig. En hoeveel weet dit? [Gemeente sê: 
“Amen.”] Hy was 'n brandende Lig, Vuurkolom.

En Hy het hier op aarde gekom, en Hy het gesê: “Ek kom van die Vader, en Ek gaan.... Ek het van 
God gekom, en ek gaan terug na God.”

Toe Hy gesterf, begrawe, weer opgestaan het, en Paulus op sy pad na Damaskus Hom weer ontmoet 
het, wat was Hy? [Iemand sê: “'n Vuurkolom.”] Steeds 'n Vuurkolom. Ja, meneer.
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Wat het Hy gedoen toe Hy hier op aarde was? Wat het Hy gedoen toe Hy Paulus ontmoet het? Hoe 
het Hy hom gestuur? Hy het hom na 'n profeet gestuur wat vir hom gesê het hoe om gedoop te word, 
hom gesê wat om te doen; het sy hande op hom gelê en hom genees, hom gesê hy het 'n visioen 
gesien.
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Daardie selfde Jesus is hier vandag, doen dieselfde dinge, en steeds dieselfde Vuurkolom, wat 
dieselfde dinge leer, en dit deur Sy Woord bevestig, en deur tekens en wonders. Ek is so bly om 'n 
Christen te wees, ek weet nie wat ek sou gedoen het nie. Ek is bly dat jy 'n Christen is.

En julle, van die tabernakel hier, ek het julle gesê ons gaan die naam hiervan verander. Dit is nie reg 
vir dit om Branham tabernakel te wees nie. Dit is net 'n man, sien. Ons gaan die naam daarvan verander, 
dit 'n ander naam maak. Ons sal daarby kom, binnekort. Ek wil net hê dit moet 'n kerk van die lewende 
God wees. Ek wil nie Metodis, Baptis, Presbiteriaan hê nie. Ek....
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Al daardie mense, ek het julle lief met my hele hart. Ek weet nie wie wat is nie. Ek kan julle nie sê 
nie. Ek moet net die Woord preek. Ek gooi net die net en trek dit in. Daar is paddas, en daar is 
waterspinnekoppe, en daar's slange, en daar's 'n bietjie vis, ook. Dit hang van God af om dit te besluit. 
Ek trek net die net, preek net die Woord en trek dit in, en sê: “Hier is hulle, Here, rondom die altaar. U 
ken U Eie; U het hulle geken van die grondlegging af. Ek weet nie wie is wie nie. U weet, so dit hang van 
U af, Here. Dit is die beste wat ek kan doen. Ek sal hiernatoe gaan en gaan dan êrens anders, en kry 'n 
ander groep in. Dit is al wat ek kan doen.” Goed.
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O, ek voel om huistoe te gaan,
Ek voel om huistoe te gaan;
My Hemelse Huis is lig en wonderlik,
En ek voel om huistoe te gaan.

Onthou nou, enigeen wat afsprake wil hê, kontak net Mnr. Mercier hier:. [Telefoon nommer is 
verander.] Ons sal bly wees om julle te sien. As julle geliefdes inkom, moet weggaan gedurende die tyd 
van die herlewing.... Nou ek gaan, van vanaand af, alleen, en gaan nou vir twee dae weg, net myself.
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Ek gaan net daar om te studeer, soos die: “Here, U is naby my. Ek weet U is hier. En U Woord het 
gesê U sou nader kom na hulle wat nader kom na U.” Ek hou aan bid en kyk tot ek daardie Vuurkolom 
begin sien beweeg. Ek weet dis dan gereed. Dan loop ek na die platvorm vir die genesingsdiens, om te 
bid, en doen dan wat ek kan om die siekes en beproefdes te help.

Ons waardeer nou al julle goedheid. En wanneer julle kom, kom gelowig, en ons verwag om 'n 
wonderlike diens te hê. Ek wil sê dat....
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Broer Jeffreys, is hy hier vanaand? Ons wil Broer Jeffreys en sy werk waardeer. Ek skat hy het 
teruggegaan na die eilande, ensovoorts.

Bly om Broer en Suster Wright te sien, en baie van julle mense hier.

En ek het prokureur Robertson hier gesien, 'n rukkie gelede, het ingekom 'n rukkie gelede. Ek wou 
hom komplimenteer op sy boodskap wat hy nou die dag gegee het. Niemand het gesê wie dit was nie. 
Dit was 'n jammerte. Hy het 'n baie goeie boodskap gehad oor profesie, iets soos wat ek vanaand oor 
gepreek het.

En, nou, daar was nog 'n prediker hier vanmôre, of gisteraand, Broer Smith, van die Metodiste kerk 
... of van die Kerk van God, hier oorkant. Ek weet nie of hy vanaand hier is, of nie. As jy ooit in hierdie 
preekstoel sou staan en so terugkyk, dit is soort van moeilik om te sê; dis plat, sien, en jy kan nie sê 
nie. As jy hier is, Broer Smith, ons waardeer jou.

En is dit nie, sit reg hier, hierdie broertjie van Georgia, sit reg daar by Broer Collins? [Broer Neville sê: 
“Ja.”] Bly om jou weer hier te sien vanaand, broer.
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En die res van julle, almal van julle, elkeen weet wie julle is.

Ek glo dis die suster en my broer wat vir die meisie gebid het daardie keer, reg hier, 'n dokter wat 
hier aan die kant sit. Die Here seën jou, dokter.

Nou, moet asseblief nie aanstoot neem, julle predikers en broers, oor die manier wat ek dit net so 
hard as ek kan benadruk nie. Hierdie is ons tabernakel. Dit is waarvoor ons staan, en ons wil Dit reg op 
daardie Woord lê, en hulle Daarmee skud. Dan, as jy ooit uit lyn gaan, kan ons terugkom en sê: “Jy het 
beter geweet. Hier is Dit op die band.” Sien? Daar het julle dit. “Hier is Dit op band.”
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Ons het baie meer wat daar behoort op te gaan, Leo. Maar, maar ons.... Julle het soveel gekry. Bly 
reg Daarby, en ons sal die res Daarvan na 'n ruk kry. Soos die man, wat die waatlemoen geëet het, het 
gesê: “Dit was regtig goed, maar daar 's nog meer daarvan.” So ons het nog meer Daarvan, wat nog 
moet kom.

Die Here seën julle, baie goed nou. Wyl ons.... Ons gaan nou 'n doopdiens hê. Is dit reg, Broer 
Neville? [Broer Neville sê: “Ja, ek glo so.”] Is daar iemand hier om nou gedoop te word? Ons gee nie om 
wie jy is nie; ons is hier om te doop. Lig op julle hande, die wat gedoop moes word. Iemand, ek glo dit 
was 'n.... Hier is 'n dame hier. En was daar enigiemand anders? Nou, ons het klere hier vir beide mans en

128
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vroue.

Nou, ons sê nie: “Verlaat die Baptiste kerk nie. Verlaat die Metodiste kerk nie.” Ons sê nie. Jy gaan 
reguit terug na jou kerk toe. Maar as jy nie gedoop is volgens die Skrif, in die Naam van die Here 
Jesus.... Nie in die Naam van “Jesus” alleen, nie. In die Naam van die “Here Jesus Christus,” dis die Skrif. 
Dan is jy verkeerd gedoop.
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Ek wil nie enige probleme hê wanneer ek by die rivier kom nie. Ek wil alles so duidelik hê as wat ek 
kan, wanneer ek daardie kaartjie hou, sien, want ek wil op daardie tydstip aanboord gaan. Ek sou 
aanbeveel om dieselfde te doen.

Gaan terug na jou kerk. Dit is, tussen jou en God. Dit is al wat ek julle kan sê.

Maar niemand in die Skrif was ooit gedoop op enige ander manier behalwe in die Naam van die “Here 
Jesus Christus” nie. En hulle wat gedoop was, is deur Paulus beveel, wat gesê het: “As 'n Engel enigiets 
anders gepreek het, laat hom vervloek wees.” Het hulle beveel om oorgedoop te word, weer, in die Naam 
van die “Here Jesus Christus.” Dit is reg. En hy het dit gedoen. En wat hy gedoen het, het hy ons opdrag 
gegee om te doen; dit wat ons sal doen, as God se wil.

Ons glo in voetewas. Ons glo in nagmaal.

Ons glo in die tweede Koms van Christus, die sigbare, vleeslike liggaam van die Here; nie Gees nie, 
maar die vleeslike liggaam van die Here Jesus wat weer kom in heerlikheid.
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Ons glo in die fisiese opstanding van die dooies, om 'n liggaam te ontvang, nie oud en verrimpeld 
soos ons in die graf ingaan nie; maar 'n nuwe een, in die vreugde van jeug, om vir ewig te lewe.

Ons glo in die onsterflikheid van die siel, absoluut. Ons glo daar is net een vorm van Ewige Lewe, en 
dis die Lewe wat jy van Christus Jesus kry. Dit is presies reg.

Gevolglik, glo ons nie in 'n Ewige straf nie. Ons glo in 'n helse vuur, swael wat brand, maar ons glo 
nie dit brand vir ewig nie, as dit is, het jy Ewige Lewe. Daar's net een Ewige Lewe; Dit kom van God. En 
dis reg. Jy sal gebrand word, miskien vir 'n miljoen jaar, tienmiljoen jaar, ek weet nie, maar jy kan nie 
Ewige Lewe hê nie. Jy kan nie vir ewig brand nie.... Jy kan vir altyd brand, maar nie vir Ewig nie. Sien, 
daar 's 'n verskil tussen Ewige en vir altyd. Ewiglik is vir altyd en vir altyd, 'n voegwoord, beteken 'n 
“tydperk.” Maar, Ewige, jy het nie Ewige straf nie.

Jy het Ewige Lewe, want daar's net een vorm van Ewige Lewe. En hy wat Ewige Lewe het, lewe en 
is vir ewig deur God geseën.

“Maar die siel wat sondig, daardie siel sal....” Wat? [Gemeente sê: “... sterf.”] Dit is reg. Dan, dit het 
nie Ewige Lewe nie. Sekerlik. Dit het die straf, maar nie Ewige Lewe nie.

So, julle sien, daar is nog baie dinge om geleer te word, ons sal later daarby kom. Die Here seën 
julle.

Nou, laat ons hierdie goeie ou lied sing, terwyl ons suster daar ingaan. Ek glo hierdie dame hier 
mag....
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Rosella, is dit jou ma? [Sister Rosella sê: “Ja.”] Wel, seën julle! Bly om jou te sien, suster, dit doen. 
Dit is baie goed.

Rosella Griffen, een van die beste vriende wat ons gehad het. Sy's 'n jong dame wat 'n alkoholis 
was; vir sommige van julle mense hier, mag sy 'n vreemdeling wees. Rosella gee nie om dat ek dit te sê 
nie. Toe sy op die platvorm daar gekom het by waar ... daar in Indiana. As jy ooit 'n ellendeling gesien 
het, sy was een van hulle, 'n volslae alkoholis. Waar, vier bekende dokters van Chicago het gesê sy is ... 
Alkoliste Anoniem, en almal anders, het haar opgegee. Maar een aand toe sy in die diens ingekom het, 
het die Heilige Gees haar lewe uitgerafel en haar net daar vertel. Dit het dit afgehandel.

Kyk nou na haar, ek reken, iets oor die dertig jaar oud, sou vir agttien deurgaan; pragtige, lieflike 
jong vrou. Het nie whiskey geproe sedertdien nie; nie meer begeerte daarvoor nie. Lewe vir Christus, 
gaan rond in die strate, oral, getuig tot die eer van God, vir sondaars en alkoliste, regdeur, agterstrate 
en alles anders, deur Chicago, doen iets vir die Here.

Sy is gedoop in die Naam van die Here Jesus, en haar moeder kom vanaand om dieselfde te doen; as 
'n God haar kon genees, as Jesus haar kon genees.... “Wat ook al julle doen in woord of in daad, doen 
dit alles in die Naam van....” [Gemeente sê: “Jesus Christus.”] Dit is wat die Bybel gesê het. Dit is reg.

Goed, nou gaan ons die doopdiens hê. Ons gaan die ligte verdoof net vir 'n paar minute terwyl ons 
gereed maak vir die diens, om gedoop te word, en dan sal ons 'n goeie tyd in die Here verwag.
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Gaan jy die doopdiens uitvoer vanaand? Goed, jy beter—jy moet liewer gereed maak. En ek sal die 
liedere begin lei en dinge terwyl ons dan voortgaan. Terwyl hulle maak.... [Broer Neville sê: “Is daar 
enige klere hieragter, Dok?”] Doop kledingstukke, Dok, sommer gou. Goed.

Laat ons net een van hierdie goeie ou.... [Broer Branham lei die gemeente, terwyl Broer Neville die 
suster doop.]

[Leë kol op band.] En totdat ons dit doen, terwyl ons verdaag, wat moet ons doen?
Neem die Naam van Jesus met ons,
Val uitgestrek by Sy voete,
Koning van konings in die Hemel, sal ons Hom kroon,
Wanneer ons reis voltooi is.

Goed, op tot ons voete!
Neem die Naam van Jesus met jou,
Kind van droefheid en van wee;
Dit sal blydskap en vreugde gee vir jou....

Ek sal vir julle sê wat ons doen. Draai om en skud hande met iemand daar, en sê: “Aangename 
kennis, broer? Ek is bly om saam met julle in die diens te wees.”

Dierbare Naam, O hoe soet
... en Hemelvreugde;
Dierbare Naam, dierbare Naam, O....


