
My Lewensverhaal
Los Angeles, California, USA

19 April 1959 (Middag)

Laat ons ons hoofde buig net 'n oomblik vir gebed.1

Ons genadige Hemelse Vader, dit is inderdaad met voorregte wat ons het om U te nader, ons God en 
Verlosser. Met die aanhoor van hierdie wonderlike lied, Hoe Groot Is U, dit verbly ons omdat ons weet dat 
U groot is. En ons bid dat U grootheid opnuut aan ons gemanifesteer sal word, vanmiddag, terwyl ons 
praat. En dit het my lot geval, vir die eerste keer in baie jare, om te probeer teruggaan in die lewe se 
verlede, en ek bid dat U my krag sal gee en—en wat ek nodig het, Here, om in hierdie uur te wees. En 
mag al my foute in die lewe net 'n trekkrag wees vir ander, wat hulle nader aan U sal bring. Skenk dit, 
Here. Mag sondaars die voetspore op die sand van tyd sien, en mag hulle na U gelei word. Hierdie dinge 
vra ons in die Naam van die Here Jesus. Amen.

Julle mag sit.

[Broer Glover sê, “Kan jy vir hierdie sakdoeke bid voor jy begin?” - Red.] Ek sal bly wees. [“Daar's 
daardie en hierdie om voor te bid.”] Goed, meneer, dankie. Nou hierdie heilige man, Broer Glover, wat ek 
nou al vir 'n paar jaar ken, het die voorreg gehad om 'n ruk by hom te wees gisteraand. En hy het my 
vertel van … hy was 'n rukkie weg gewees, gerus. En nou, op vyf-en-sewentig jaar oud, keer weer terug 
in die diens van die Here. Ek is nie half so moeg as wat ek was voor ek dit gehoor het nie. Ek het gedink 
ek was moeg, maar ek—ek glo nie ek is nie. Hy het net 'n paar sakdoeke hier vir my geplaas, in die—die 
vorm van koeverte, ensovoorts, waar hulle binne is en alreeds gerugsteun is.
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Nou, enige van julle in radioland, of hier, wat een van hierdie sakdoeke begeer, en julle sou … Die 
Angelus Tempel stuur hulle voortdurend uit, die hele tyd. Jy kan net hier skryf aan die Angelus Tempel en 
hulle sal daaroor bid, want ek sal jou verseker dat dit die Skrif is. Dis 'n belofte van God.
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En as dit sou wees dat jy wil hê ek moet oor een vir jou bid, wel, ek sal bly wees om dit te doen. 
Julle sal net vir my skryf by poskantoor 3-2-5, 325, Jeffersonville, gespel J-e-f-f-e-r-s-o-n-v-i, dubbel 
1, e. Jeffersonville, Indiana. Of as jy nie aan die poskantoor kan dink nie, skryf net “Jeffersonville.” Dis 'n 
klein stad, bevolking omtrent vyf— en dertig duisend. Almal ken my daar. En so ons sal bly wees om oor 
'n sakdoek te bid en na julle te stuur.

En, nou, ons het groot sukses behaal om dit te doen, omdat … Julle sal 'n klein briefie daarby hê, 
wat mense regoor die wêreld elke oggend om nege -uur bid, en om twaalfuur en om drie -uur. En julle 
kan julle voorstel, al om die wêreld, watter tyd van die nag hulle moet opstaan om hierdie gebed te 
doen. So as al hierdie tienduisende, en der duisende, gebede stuur na God op daardie selfde tyd vir 
hierdie bediening, jou siekte, kan God dit net nie wegwys nie. En so nou ons, soos ek sê, ons het nie 
enige programme nie, ons wil nie een pennie geld hê nie. Ons is net … As ons julle kan help, dit is 
waarvoor ons hier is. En laat ons …
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Iemand bring nog 'n klomp sakdoeke.

Nou, as jy nie 'n sakdoek het wat jy wou stuur nie, wel, dan skryf jy net, in elk geval. As jy dit nie 
nou nodig het nie, hou dit in die Boek van Handelinge, in die Bybel, die 19de hoofstuk. En dit sal 'n vorm 
van 'n klein wit lint wees wat vir jou gestuur sal word, en die instruksies hoe om eers jou sondes te bely. 
En (dankie) hoe om jou sondes te bely. Jy moet nooit enigiets van God probeer kry sonder om eers reg 
met God te wees nie. Sien? En dan word jy hierin opdrag gegee om jou bure in te roep, en jou pastoor. 
As jy enigiets het wat in jou hart is teen enigiemand, gaan maak dit eers reg, en kom terug. En bid dan, 
hou 'n biduur in jou huis, en steek hierdie sakdoek vas aan jou onderkleed, glo dan God. En teen daardie 
einste drie ure, elke dag, sal daar mense rondom die wêreld bid, 'n ketting om die wêreld.
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En nou is dit joune, absoluut vry, stuur net. En—en, nou, ons sal nie aan julle terugskryf om julle te 
bederf of om julle een of ander program te vertel wat ons het nie. Ons wil hê julle moet die program 
ondersteun, maar ons het nie—het nie enige vir julle om te ondersteun nie. Sien? So julle … Dis nie om 
jou adres te kry nie, dis net net akkomodasie en 'n bediening van die Here, wat ons probeer voortgaan.
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Nou laat ons ons hoofde buig. En as jy in radioland is, laat jou sakdoek daar lê, sit net jou eie hand 
daarop terwyl ons bid.

Genadige Here, ons bring vir U hierdie pakkies, miskien lyk sommige van hulle miskien klein baadjies 
vir 'n baba, of—of 'n klein onderhemp, of miskien 'n klein paar skoentjies, of—of iets, 'n sakdoek, wat 
gaan aan die siekes en beproefdes. Here, dit is volgens U Woord wat ons dit doen. Want ons lees, in die 
Boek van Handelinge, dat hulle van die liggaam van U dienaar, Paulus, sakdoeke en voorskote geneem 
het, omdat hulle geglo het dat U Gees op die man was. En onreine geeste het uit mense uitgegaan, en 
beproewinge en siektes het hulle verlaat, omdat hulle geglo het. En nou besef ons, Here, dat ons nie 
Paulus is nie, maar ons weet dat U steeds Jesus bly. En ons bid dat U die geloof van hierdie mense sal 
eer.
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En dit is eenmaal gesê dat toe Israel, wat God probeer gehoorsaam het, in 'n strik gevang is, die see 
voor hulle, die berge aan weerskante, en Farao se leër wat nadergekom het. En een het gesê, dat “God 
afgekyk het deur daardie Vuurkolom, met kwaai oë, en die see het bang geword en homself teruggerol, 
en 'n pad gemaak vir Israel om oor te gaan na die beloofde land.”
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O Here, kyk weer af, wanneer hierdie pakkies op die siek liggame gelê word ter nagedagtenis van U 
lewende Woord. En mag die siekte bang word, kyk deur die Bloed van U Seun, Jesus, Wie vir hierdie 
versoening gesterf het. En mag die vyand bang wees en wegbeweeg, dat hierdie mense in die belofte 
kan inbeweeg, dat “Bo alle dinge,” dat dit U begeerte is “dat ons vooruitgaan in gesondheid.” Skenk dit, 
Vader, want ons stuur dit met daardie—met daardie gesindheid in ons hart. En dis ons doelwit. Ons stuur 
dit in Jesus Christus se Naam. Amen.

Dankie, Broer Glover. Dankie, meneer.

Nou, vanaand die afsluiting van hierdie deel van die herlewing, ek weet nie of dit uitgesaai sal word 
of nie, maar ek wil graag sê (indien nie) vir die radiogehoor, dat dit een van die beste dienste was wat 
ek vir baie, baie jare gehad het. Dit was soliede, gesonde, liefdevolste, samewerkende byeenkoms 
waarin ek vir 'n lang tyd was.
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['n Broer sê, “Ons is op die lug tot kwart oor vier, broer. En hulle luister na julle, oral in die suide van 
Kalifornië, buite op die eilande, en op die skepe. Ons kry boodskappe van hulle. En so julle het 'n groot 
gehoor, duisende en tienduisende.” - Red.] Dankie, meneer. Dis baie goed. Bly om dit te hoor. God seën 
julle almal.
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En ek het beslis altyd 'n warm plek in my hart gehad vir die Angelus Tempel, vir sy standpunt vir die 
volle Evangelie van Jesus Christus. En, nou, dit—dit lyk nou meer persoonlik vir my. Dit lyk asof, nadat ek 
almal ontmoet het en hulle goeie gees gesien het, lyk dit asof ek net meer een van julle is as wat ek 
was. God seën julle, is my gebed. En … [Gehoor gee applous - Red.] Vriendelike Dankie,

Nou, dit is uitgegee dat ek vandag soort van 'n rukkie met julle moes praat oor: My Lewensverhaal. 
Dis 'n—'n moeilike ding vir my. Dit sal die eerste keer wees dat ek dit probeer benader vir baie jare. En ek 
sou nie tyd hê om in besonderhede in te gaan nie, maar net 'n deel daarvan. En, hier in, het ek baie 
foute gemaak, baie dinge gedoen wat verkeerd was. En ek sal begeer, dat julle in die radioland en julle 
wat teenwoordig is, dat julle nie my foute sal neem om struikelblokke te wees nie, maar 'n beginpunt om 
julle nader aan die Here Jesus te bring.
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Dan, vanaand, moet die gebedskaarte uitgegee word vir die genesingsdiens vanaand. Nou, wanneer 
ons praat van genesingsdiens, beteken nie dat ons iemand gaan genees nie, ons gaan “vir iemand bid.” 
God doen die genesing. Hy was net baie genadig teenoor my, om gebed te antwoord.
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En ek het met die bestuurder gepraat van 'n beroemde evangelis, hier 'n tyd gelede, en—en dit is 
gevra waarom hierdie evangelis nie vir die siekes gebid het nie. En die evangelis het die bestuurder terug 
geantwoord die—die bestuurder van my dienste, gesê, “As … Hierdie evangelis glo in Goddelike genesing. 
Maar as hy sou begin bid vir die siekes, sou dit sy diens onderbreek omdat hy deur kerke geborg word. 
Baie kerke, en baie van hulle, glo nie in Goddelike genesing nie.”

So ek het eer en respek vir die evangelis omdat hy sy plek behou, sy pos van plig. Hy kon miskien … 
Ek kon nooit sy plek inneem nie, en ek twyfel of hy my plek kon inneem. Ons het almal 'n plek in die 
Koninkryk van God. Ons is almal saamgevoeg. Verskillende gawes, maar dieselfde Gees. Verskillende 
manifestasies, het ek bedoel om te sê, maar dieselfde Gees.

En, nou, vanaand sal die dienste begin … Ek dink hulle het gesê die konsert begin om ses-dertig. En, 
nou, as jy buite in die radioland is, kom in om hierna te luister. Dis … Dit sal pragtig wees, dis altyd.
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En dan wil ek sê dat die gebedskaarte uitgegee sal word onmiddellik na hierdie diens, net sodra 
hierdie diens verdaag is, as julle hier is en 'n gebedskaart wil hê. Ek is net 'n paar oomblikke gelede 
daarbinne opdrag gegee, my seun of Mnr. Mercier of Mnr. Goad, hulle sal gebedskaarte uitgee. Bly net op 
jou sitplek. Sodra die diens verdaag is, bly net by jou sitplek sodat die seuns deur die ry kan kom en die 
gebedskaarte net so vinnig as moontlik uitgegee kan word. Dit sal in die balkonne of op die vloer wees, 
waar ook al, die onderste vloere of waar jy ook al is, bly net op jou sitplek en die seuns sal weet dat jy 
hier is vir 'n gebedskaart. En dan vanaand sal ons vir die siekes bid. En as die Here nie my gedagtes 
verander nie, wil ek vanaand oor die onderwerp preek, As U Ons Die Vader Wys, Sal Dit Ons Bevredig.

Nou wil ek vanmiddag vir 'n teks lees, net om die Lewensverhaal te begin, gevind in die Boek van 
Hebreërs, die 13de hoofstuk, en laat ons hier begin omtrent … Ek sou sê omtrent die 12de vers.
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Daarom het Jesus ook, om die volk met sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely.

Laat ons dan uitgaan na Hom toe gaan buitekant die laer en sy smaad dra.
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Want ons het hier geen blywende stad nie,maar ons soek die toekomstige.

Nou dit is soort van 'n teks. Want, julle sien, as dit 'n lewensverhaal is, of enigiets wat betrekking 
het op 'n menslike wese, verheerlik ons dit nie, en veral nie 'n—'n mens se verlede, as dit so donker was 
as wat myne was nie. Maar ek het gedink, as ons die Skrif lees, sou God die Skrif seën. En my gedagte 
is:

Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige.

Nou, ek weet dat julle baie lief is vir Los Angeles. Julle het 'n reg om te wees. Dis 'n groot, pragtige 
stad. Met sy rookmis en wat nog, tog is dit 'n pragtige stad, mooi klimaat. Maar hierdie stad kan nie 
voortgaan nie, dit moet 'n einde hê.
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Ek het in Rome gestaan (waar die groot keisers) en die stede wat hulle gedink het hulle sou 
onsterflik bou, en twintig voet af grawe om selfs die ruïnes daarvan te vind.

Ek het gestaan waar die Farao's hulle groot koninkryke gehad het, en jy sou in die grond grawe om 
te vind waar die groot Farao's regeer het.

Almal van ons hou daarvan om te dink aan ons stad en ons plek. Maar, onthou, dit kan nie standhou 
nie.

Toe ek 'n klein seuntjie was, het ek na 'n groot esdoringboom gegaan. In my land het ons baie 
hardehout. En ons het hierdie esdoringbome gehad, die suiker esdoorn, en wat ons noem die “harde 
esdoorn” en “sagte esdoorn.” Hierdie groot reusagtige boom, dit was die mooiste boom. En wanneer ek 
sou inkom van die lande, van werk in die hooi en—en die oeste, sou ek graag na hierdie groot boom wou 
gaan en—en daaronder gaan sit en—en opkyk. En ek kon sien sy groot, magtige takke wieg in die wind, 
groot yslike stam. En ek het gesê, “Jy weet, ek glo dat hierdie boom hier sal wees vir honderde en 
honderde jare.” Nie lank gelede nie het ek na die ou boom gekyk, dis net 'n stomp.
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“Want hier het ons geen voortgaande stad nie.” Nee, niks hier op die aarde waarna jy kan kyk sal 
voortgaan nie. Dit moet 'n einde hê. Alles wat sterflik is, moet weggee word aan onsterflikheid. So maak 
nie saak hoe goed ons ons hoofweë bou, hoe goed ons ons strukture maak nie, dit moet alles gaan, 
want hier is daar niks wat kan voortgaan nie. Net die Onsigbare is wat voortgaan.

Ek onthou die huis waarin ons gewoon het, dit was 'n ou houthuis met modder gesmeer. Ek … Miskien 
het baie miskien nooit 'n huis met modder gesmeer gesien nie. Maar dit was heeltemal besmeer met 
modder, en die groot yslike stompe wat in die ou huis was, ek het gedink daardie huis sou vir honderde 
jare staan. Maar, julle weet, vandag waar daardie huis gestaan het, is 'n behuisingsprojek. Dis soveel 
anders. Alles verander. Maar …
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En ek het altyd my pa gesien, hy was nogal 'n kort, bonkige man, baie sterk, en hy was een van die 
sterkste mannetjies waarvan ek geweet het. Ek het Mnr. Coots ontmoet, 'n kêrel saam met wie hy saam 
met die stompe gewerk het, hy was 'n houtkapper, en omtrent 'n jaar gelede, en Mnr. Coots is 'n baie 
goeie vriend van my, en 'n diaken in die Eerste Baptiste kerk, en hy het gesê, “Billy, jy behoort 'n ware 
sterk man te wees.”
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En ek het gesê, “Nee, Ek is nie, Mnr. Coots.”

Hy het gesê, “As jy soos jou pappa was, ” Gesê, “Ek het daardie man gesien, wat 'n honderd -en -
veertig pond weeg, 'n stomp op sy eie laai op die wa, wat negehonderd pond geweeg het.” Hy het net 
geweet hoe om dit te doen. Hy was sterk. Ek sien hom in die plek inkom om te was en gereed te maak 
vir middagete, wanneer Moeder hom sou roep.

En ons het 'n ou appelboom daar in die voortuin gehad, en dan was daar drie of vier kleintjies daar 
agter. 'En reg in die middelste boom was daar 'n ou spieël, groot een gebreek, En was aan die kant van 
die boom gepak met 'n paar spykers ingebuig. Soort van wat sommige van julle skrynwerkers wat 
inluister sou noem “kapstokke.” Dit was ingebuig om die glas in sy plek te hou. En daar was 'n ou blik 
kam. Hoeveel het ooit 'n ou blik gesien … die outydse blikkam? Ek kan dit net sien.
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En toe was daar 'n wasbankie, net 'n plankie met 'n skuins pootjie daaronder, vasgesteek teen die 
boom. 'n Klein, ou, half swaelpomp daar waar ons die water uitgepomp het, en ons het by hierdie ou 
boom gewas. En Mamma het altyd meelsakke geneem en handdoeke gemaak. Het enigiemand ooit 'n 
meelsakhanddoek gebruik? Wel, ek is seker ek voel nou tuis. En daardie groot, ou growwe handdoeke! En 
toe sy vir ons klein kindertjies 'n bad gegee het, sou sy … voel asof sy die vel afvryf elke keer wat sy 
vryf. En Ek onthou daardie ou meelsak. En sy sou party van die toutjies uittrek, klein toutjies maak, om 
dit soort van te versier.

Hoeveel het ooit op 'n strooimatras geslaap? Wel, ek sal—sal sê! Hoeveel het ooit geweet wat 'n 
skut kussing was? Wel, Broer Glover, ek is nou by die huis, sekerlik! Strooimatras, wel, dit was nie te lank
20
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sedert ek net van een afgekom het nie, en dit was … O, dit—dis lekker slaap, koel. Dan in die wintertyd 
neem hulle die ou verebed en lê daarop, julle weet, en moet dan 'n stuk doek bo -oor ons sit omdat die 
sneeu gewaai het in die—die—die krake in die huis, julle weet, waar die ou klapperbord dakspane sou 
opkom, julle weet, en die sneeu sou daardeur swiep. En, o, Ek kan dit baie goed onthou.

En dan het Pa altyd 'n skeerkwas gehad. Ek … Nou dit gaan julle kry. Dit was gemaak uit 
mieliedoppe, 'n skeerkwas met mielie doppe. Hy sou moeder se ou loog -seep wat sy gemaak het, vat, 
dit regmaak en dit op sy gesig sit met hierdie mielie borsel, en dit skeer met 'n groot, ou reguit skeermes. 
En Sondag het hy die—die stukke papier geneem, om sy kraag gesteek, hulle het selluloïede krae gedra 
en dit so om die kraag gesit om die—die—die skuim te verhoed om op sy hemp kraag te kom. Het julle dit 
ooit sien gedoen? Wel, goeiste, goeiste!
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Ek onthou 'n klein ou fonteintjie daaronder, waar ons altyd water gaan drink het, en ons water uit 'n 
ou kalbasdipper haal. Hoeveel het al ooit 'n kalebasdipper gesien? Wel, hoeveel van julle is van Kentucky, 
in elk geval? Ja, wel, kyk net hier na die Kentuckiërs. Wel, goeiste, ek's—ek's reg by … Ek het gedink dit 
was alles Okies en Arkies hierbinne, maar lyk asof Kentucky inbeweeg. Wel, hulle het olie ontdek in 
Kentucky 'n paar maande gelede, julle weet, so miskien is dit party van hulle wat hiernatoe kom.
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En dan onthou ek toe Pa altyd ingekom het en hy gewas het voor ete, hy het sy moue opgerol, en 
daardie klein kort, arms. En toe hy sy arms opgetrek het om te was, die water oorgegooi het op sy 
gesig, daardie spiere wat net in sy arms gebult het. En ek het gesê, “Jy weet, my pa sal lewe om 
honderd -en -vyftig jaar oud te word.” Hy was so sterk! Maar hy het op twee-en-vyftig gesterf. Sien? 
“Hier het ons geen voortgaande stad nie.” Dis reg. Ons kan nie voortgaan nie.

23

Nou laat ons 'n klein uitstappie onderneem, almal van ons. Daar's elkeen van julle hier wat 'n 
lewensverhaal het, net soos ek het, en dis goed om so nou en dan oor die geheue se baan te stap. Dink 
julle nie so nie? Gaan net terug, en laat ons almal teruggaan vir 'n rukkie, terug na soortgelyke 
ondervindings as kindertjies.
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En nou die eerste deel van die lewensverhaal. Ek sal dit net 'n bietjie 'n aanhaling gee, want dis in 
die boek en baie van julle het die boek.

Ek is gebore in 'n klein berghutjie, ver bo in die berge van Kentucky. Dit het een kamer gehad waarin 
ons gewoon het, geen mat op die vloer nie, nie eens hout op die vloer nie, dit was net eenvoudig 'n kaal 
vloer. En 'n stomp, top van 'n stomp afgesny met drie bene daarop, dit was ons tafel. En al daardie klein 
Branhams sou daar rond loop, en buite op die voorkant van die klein hutjie, en uitgehol, het gelyk soos 
waar 'n klomp opposums daarbuite in die stof gerol het, julle weet, al die broertjies. Daar was nege van 
ons, en een dogtertjie, en sy het regtig 'n moeilike tyd gehad onder daardie klomp seuns. Ons moet haar 
vandag nog respekteer van die dinge wat ons in daardie dae gedoen het. Sy kon nêrens saam met ons 
gaan nie, ons sou haar teruggejaag het, sy was 'n meisie. So sy kon dit nie vat nie, julle weet. So ons 
het … En almal …
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Onthou dat ons agter die tafel net twee stoele gehad het, en hulle was gemaak van tak bas. Net ou 
hickory boompies bymekaar gesit, en die bodem van hulle geset met hickory bas. Het enigiemand ooit 'n 
hickory basstoel gesien? Ja. En ek kan Mamma nog hoor. O, later toe ons in 'n plek gekom het waar sy 'n 
houtvloer kon hê, met daardie babas op haar skoot soos dit, en wieg daardie ou stoel met 'n gestamp, 
gestamp, knal op die vloer. nEn ek onthou om die kleintjies te weerhou om by die deur uit te gaan, 
wanneer sy sou was of iets, sou sy 'n stoel neerlê en dit soort van lyn oor die deur draai, om te keer dat 
die kleintjies uitkom wanneer sy catercornedna die fontein te gaan om water te kry, ensovoorts.
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En Moeder was vyftien jaar oud toe ek gebore is, Pa was agtien. En ek was die eerste van die nege 
kinders. En hulle het my vertel dat die oggend toe ek gebore is …

Nou, ons was baie arm, net die armste van arm. En ons het nie eens 'n venster in hierdie klein hut 
gehad nie. Dit het soos 'n klein houtdeur gehad wat jy oopgemaak het. Ek twyfel of julle ooit so -iets 
gesien het. 'n Klein houtdeur wat oopgemaak word in plaas van 'n venster, jy hou dit oop in die dag en jy 
het dit snags toegemaak. Ons kon nie die elektriese ligte aanskakel of selfs petroleum brand in daardie 
dae nie, ons het wat jy noem “'n vet lamp.” Nou, ek weet nie of julle ooit weet wat 'n vetlamp was nie. 
Wel, wat doen jy … En het julle ooit gekoop … 'n denneknop verbrand? Want neem net 'n denneknoop en 
steek dit aan en lê dit op 'n deksel, dit sal brand. En dis … gerook 'n bietjie, maar hulle het geen meubels 
gehad, in elk geval, om op te rook nie. So dit het net … die hut het die rook gekry. Dit het goed getrek, 
want daar was baie dak daarbo vir dit om deur te trek. So dit …
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En ek is gebore in April die—die 6de, 1909. Natuurlik, julle weet, dit maak my nou 'n bietjie meer as 
vyf-en-twintig. En so, die oggend toe ek gebore is, het Moeder gesê dat hulle die venster oopgemaak 
het. Nou, ons het geen dokters gehad nie, daar was 'n vroedvrou. Net … En daardie vroedvrou was my 
ouma. En so toe ek gebore is en my eerste skree begin het, en—en Moeder wou haar kind sien. En—en 
sy was niks meer as 'n kind self nie. En toe hulle die venstertjie oopmaak, net met die aanbreek van die
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dag, omtrent vyfuur. En die … Daar het 'n ou rooiborsie gesit langs die kant van 'n bos. Soos julle almal 
gesien het. die prentjie daarvan in—in my boek van my lewensverhaal. 'n Ou rooiborsie het daar gesit en 
gesing vir alles wat in hom was.

Ek was nog altyd lief vir rooiborsies. Nou, julle kêrels buite in radioland, moenie op my voëls skiet nie. 
Julle sien, hulle is—hulle is—hulle is … Hulle is my voëls. Het julle ooit die legende van die rooiborsie 
gehoor, hoe hy sy rooi bors gekry het? Ek sal 'n oomblik hier stop. Hoe hy sy rooi bors gekry het … Daar 
was die Koning van konings wat eendag aan die Kruis gesterf het, en Hy het gely en niemand sou na 
Hom toe kom nie. Hy het niemand gehad om Hom te help nie. En daar was 'n bruin voëltjie wat daardie 
spykers uit die Kruis wou haal, en hy het aanhou vlieg in die Kruis in en ruk aan daardie spykers. Hy was 
te klein om hulle uit te trek, en hy het sy borsie heeltemal vol rooi bloed gekry. En van toe af was sy 
bors rooi. Moet hom nie skiet nie, seuns. Laat hom alleen.

29

Hy het aan die kant van die venster gesit en tjirp soos die rooiborsies sing. En—en Pa het die 
venster teruggedruk. En toe hulle die klein venster deur teruggestoot het, het daardie Lig wat jy op die 
foto sien in die venster kom draai, sê my ma, en het oor die bed gehang. Ouma het nie geweet wat om 
te sê nie.

Nou, ons is … was nie 'n godsdienstige familie nie. My mense is Katoliek. Ek is Iers aan beide kante. 
My pa is streng Iers, Branham. My moeder is Harvey; net, haar vader het met 'n Cherokee Indiaan 
getrou, so dit het die klein lyn van bloed van die Iere gebreek. En Vader en Moeder het nie kerk toe 
gegaan nie, en hulle het buite die kerk getrou en hulle het glad geen godsdiens gehad nie. En destyds in 
die berge was daar nie eens 'n Katolieke kerk nie. So hulle het oorgekom in die vroeë setlaars, twee 
Branhams het oorgekom, en daaruit het die hele geslag Branhams ontstaan; is die geslagsregister van 
die familie.

30

En toe het sy oopgemaak … Toe hulle hierdie venster oopgemaak het en hierdie Lig daar gestaan 
het, het hulle nie geweet wat om te doen nie. Pa het vir hom (Mamma het gesê) 'n nuwe oorpak vir 
hierdie geleentheid gekoop. Hy het gestaan met die … sy arms in die borslap van die ou oorpak, soos die 
houtboere en houtkappers wat in daardie dae gebruik is. En dit het hulle bang gemaak.

31

Wel, nadat ek miskien tien dae oud was, het, of iets, het hulle my opgeneem na 'n klein Baptiste kerk 
genaamd “Opossum Koninkryk,” Opossum Koninkryk Baptiste kerk. Dis nogal 'n naam. Daar was 'n ou 
kringprediker, die outydse Baptiste prediker het daar gekom omtrent een keer elke twee maande. Op … 
Die mense sou 'n klein diens saam hê, hulle sou 'n paar liedere gaan sing, maar hulle het elke nou en dan 
gepreek met die kringryer. Hulle het hom elke jaar betaal met 'n sak pampoene en 'n paar dinge soos dit, 
julle weet, wat die mense sou oes om dit te gee. En die ou prediker het verbygekom, en daar het hy 
gebid vir my as 'n klein seuntjie. Dit was my eerste reis na die kerk.

32

In die jaar van omtrent … iets 'n bietjie meer as twee jaar oud, het die eerste visioen plaasgevind.33

Wel, hulle het daar in die berge vertel dat “Hierdie Lig het ingekom.” So hulle het dit probeer uitwerk. 
Party van hulle het gesê dit moes die sonlig gewees het wat weerkaats het op 'n spieël in die huis. Maar 
daar was geen spieël daar biine nie. En die son was nie op nie, so dit was te vroeg, om vyfuur. En toe, 
o, hulle het Dit net verbygegaan. En toe ek omtrent … veronderstel om naby drie jaar oud te wees …

Nou, ek moet eerlik wees. Daar's dinge hier wat ek nie graag wil sê nie, en ek wens ek kon dit omseil 
en dit nie hoef te sê nie. Maar tog, om die waarheid te vertel, moet jy die waarheid vertel as dit op 
jouself of jou mense is. Wees eerlik daaroor, en dan is dit altyd dieselfde.

34

My vader was 'n lang pad van 'n godsdienstige persoon te wees. Hy was 'n tipiese bergseun wat die 
heeltyd gedrink het. En hy het in die moeilikheid beland in 'n geveg, en daar was twee of drie manne 
amper dood as hulle geveg het, geskiet het, en mekaar met messe gesny het, by 'n soort van 'n 
partytjie bo in die berge. En Pa was een van die hoofleiers van hierdie geveg, omdat daar 'n vriend van 
hom seergekry het, en iemand met 'n stoel geslaan het. En het … Die man het 'n mes uitgehaal en sou 
Pa se vriend op die vloer sny met hierdie mes, deur sy hart, en Pa het sy part gevat. En dit moes regtig 
'n verskriklike bakleiery gewees het, want hulle, het die heelpad af na Burkesville, baie myle ver, het hulle 
te perd 'n balju na Pa gestuur.

So die man het op die punt van dood gelê. Mag party van sy mense wees wat inluister. Ek gaan sy 
naam noem, Will Yarbrough was sy naam. Hulle het waarskynlik … Ek dink party van sy seuns is in 
Kalifornië. Maar hy was 'n boelie, groot magtige man, het sy eie seun doodgemaak met 'n heining spoor. 
So hy—hy was 'n baie magtige en bose man. En so was daar 'n groot mesgeveg tussen hom en Pa. En 
my vader het die man amper doodgemaak, so hy moes hardloop en Kentucky verlaat en oor die rivier na 
Indiana kom.

35

En hy het 'n broer gehad wat destyds gewoon het in Louisvil le Kentucky, die assistent 
superintendent  van  die  Wood  Mosaic  Saw Mills  in  Kentucky,  in  Louisville.  En  so  het  Pa  sy  ouer  broer
36
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gekry. Pa was die jongste van die seuns, van sewentien kinders. En so het hy gekom om sy ouer broer 
te kry, en terwyl hy byna 'n jaar weg was. Hy kon nie terugkom nie, want die wet het na hom gesoek. 
En dan toe ons van hom gehoor het per brief, geteken met 'n ander naam, maar dat hy vir moeder gesê 
het hoe dit sou wees dat sy van hom sou hoor.

En dan onthou ek eendag die fontein (hierdie klein kajuit) was net agter die huis. En—en gedurende 
daardie tyd na … Daar is nege … elf maande verskil tussen my en my volgende broer, en hy het nog 
gekruip. En ek het 'n groot klip in my hand gehad, en ek het hom probeer wys hoe hard ek hierdie rots in 
die ou modder kon gooi, waar die fontein uit die grond geloop het en die grond modderige gemaak het. 
En ek het 'n voël gehoor, en dit het bo in 'n boom gesing En ek het opgekyk na daardie boom en die voël 
het weggevlieg, en, toe dit het, het 'n Stem met my gepraat.

37

Nou, ek weet julle dink ek kon dit nie dink en onthou nie. Maar die Here God Wie Regter is, die aarde 
en die hemele en alles wat daar is, weet dat ek die waarheid praat.

Daardie voël, toe dit weggevlieg het, het 'n Stem gekom van waar die voël in die boom was, soos 'n 
wind gevang in die bos, en Dit het gesê, “Jy sal naby 'n stad woon genaamd New Albany.” En ek het 
gewoon, van die tyd af dat ek drie jaar oud was tot hierdie tyd, binne drie myl van New Albany, Indiana.

38

Ek het ingegaan en my ma daarvan vertel. Wel, sy het gedink ek het net gedroom of iets.

Later het ons na Indiana verhuis en Vader het gaan werk vir 'n man, Mnr. Wathen, 'n ryk man. Hy 
besit die Wathen Distilleries. En hy het groot aandele besit; hy's 'n multimiljoenêr, en die Louisville 
Colonels, en—en bofbal, ensovoorts. En ons het dan daar naby gewoon. En Pa wat 'n arm man was, tog 
kon hy nie sonder sy drinkery klaarkom nie, so hy—hy het begin om whiskey te maak in 'n—in 'n ketel.

En toe het die swaar werk na my gekom want ek was die oudste van die kinders. Ek moes kom en 
water by hierdie ketels pak, om daardie metaal rolle koel te hou terwyl hulle die whiskey gemaak het. Toe 
het hy begin verkoop, en toe het hy twee of drie van daardie ketels gekry. Nou, dis die deel wat ek nie 
graag wil vertel nie, maar dis die waarheid.

En ek onthou eendag, van die skuur af, gehuil na die huis toe gekom. Want daar aan die agterkant 
van die plek was 'n dam, dit … waar hulle altyd ys gesny het. Baie van julle onthou toe hulle altyd ys 
gesny het en dit in saagsels gesit het. Wel, dis hoe Mnr. Wathen ys daarbuite in die land gehou het. En 
Vader was 'n—'n bestuurder vir hom, 'n private bestuurder. En toe die … hierdie dam was vol vis en toe 
hulle gaan om die ys te sny en dit in te bring en dit in die saagsels te sit, dan wanneer die ys gesmelt 
het in die somer soos dit gesmelt het, was dit soort van skoon, veronderstel ek , meer soos 'n meer -ys, 
en hulle kon dit gebruik, nie om te drink nie, maar om water koud te hou, dit om hulle emmers te sit en 
hulle melk, ensovoorts.

39

En het eendag agter water aangedra het by hierdie pomp, wat omtrent 'n stadsblok was. Ek het 
geskel vir wie dit nie wou hê nie, want ek het van die skool af gekom en al die seuns het uitgegaan 
visgevang by die dam, Ek was lief om vis te vang. En so het hulle almal gaan visvang behalwe ek, en ek 
moes water aandra vir die ketels. Natuurlik, goeiste, hulle moes ma wees, dit was verbode. En ek … Dit 
was so 'n swaarkry. En ek onthou toe ek daar aangekom het met 'n stukkende toon, en ek het 'n 
mieliekop onder my toon gedraai gehad om dit uit die stof te hou. Het julle dit ooit gedoen? Sit net 'n 
mieliekop onder jou toon soos dit en draai 'n tou om dit. Dit hou jou toon regop soos 'n skilpadkop amper, 
julle weet, staan op. Jy kon my opspoor oral waar ek gegaan het, met hierdie mieliekop onder my toon; 
weet julle daar waar ek dit gestamp het. Ek het nie enige skoene gehad om te dra nie. So ons het nooit 
skoene gedra, partykeer half in die winter. As ons het, ons … dit was net wat ons kon optel, sou iemand 
ons gee. En klere wat iemand, liefdadigheid ons sou gee.

40

En ek het gestop onder hierdie boom, en ek het daar gesit en skree (dit was in September) omdat ek 
wou gaan visvang het, ek moes 'n paar bakkies water dra met klein molassey emmertjies, net omtrent so 
hoog, 'n halwe liter, ' want ek was net 'n klein outjie van omtrent sewe jaar oud. En ek sou hulle in 'n 
groot bak gooi en dan teruggaan en nog twee emmers kry en terugkom, dit pomp. Dis die water wat ons 
gehad het. En hulle sou daardie aand 'n bondel van daardie mielie -whiskey laat afkom, hierdie manne 
saam met Pappa, bo by die huis.

41

En ek het gehuil, en ewe skielik het ek iets hoor 'n geraas maak soos 'n warrelwind, iets soos hierdie 
(nou, ek hoop nie dit is te hard nie), gaan “Whoooossssh, whooossssh,” net 'n geraas soos daardie. Wel, 
dit was vreeslik stil, en ek het rondgekyk. En julle weet wat, 'n warrelwind, ek glo julle noem hulle 'n klein 
siklone? In die herfs van die jaar tel hulle op deur die mielieland, julle weet, die blare ensovoorts, in die 
herfs daar, het die blare net begin verkleur. En ek was onder 'n groot wit populierboom, het omtrent 
halfpad tussen die skuur en die—die huis gestaan. En ek het daardie geraas gehoor. En ek het 
rondgekyk, dit was net so stil soos dit in hierdie kamer is. Nie 'n blaar wat nêrens waai nie, of niks. En ek 
het gedink, “Waar kom daardie geraas vandaan?” Wel, het ek gedink. “Moet weg wees van hier af.” Net 
'n seun. En dit het harder en harder geword.

42
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Ek het my emmertjies opgetel en nog 'n paar keer geskree en met die laan begin opgaan, Ek het 
gerus. En ek het net 'n paar voet daarvandaan, uit onder die takke van hierdie groot boom, en, o, 
goeiste, dit het 'n warrel klank gemaak . En ek het omgedraai om te kyk, en omtrent halfpad bo in 
daardie boom was nog 'n warrelwind, gevang in daardie boom wat net om en om gaan, beweeg daardie 
blare. Wel, ek het niks vreemds daavan gedink nie, want dit was net in daardie tyd van die jaar, en die 
herfs, wel, daardie warrelwinde het gekom. Klein … Ons noem hulle “warrelwinde.” En hulle—en hulle tel 
stof op. Julle het hulle so in die woestyn gesien. Dieselfde ding. So ek het gekyk, maar dit het nie 
opgehou nie. Gewoonlik is dit net 'n blaas vir 'n oomblik, dan gaan dit, maar dit was alreeds daar binne 
twee minute of meer.

43

Wel, ek het weer met die laan opgegaan. En ek het omgedraai om weer hierna te kyk. En toe Dit 
het, het 'n menslike Stem net so hoorbaar soos myne gesê, “Moet nooit drink, rook, of jou liggaam op 
enige manier besoedel nie. Daar sal 'n werk vir jou wees om te doen wanneer jy ouer word.” Wel, dit het 
my byna doodgeskrik! Julle kan julle voorstel hoe 'n kêreltjie gevoel het. Ek het daardie emmers laat val, 
en huis toe gegaan so hard as wat ek kon gaan, op die top van my stem geskree.

44

En daar was koperkoppe in daardie land, slange, en hulle is baie giftig. Moeder het gedink, langs die 
tuin gekom het dat ek miskien my voet op 'n koperkop het en sy het gehardloop om my te ontmoet. En 
ek het opgespring in haar arms, geskree, haar omhels en haar gesoen. En sy het gesê, “Wat is die 
probleem, het jy slangbyt gekry?” Het my oraloor bekyk.

45

Ek het gesê, “Nee, Mamma! Daar's 'n man in daardie boom daaronder.”

En sy het gesê, “O, Billy, Billy! Komaan?” En sy het gesê, “Het jy gestop en gaan slaap?”

Ek het gesê, “Nee, mevrou! Daar's 'n man in daardie boom, en Hy het vir my gesê om nie te drink en 
nie te rook nie.”

Drink whiskeys en—en dinge.“ En ek het nog water by 'n maanskyn ketel ingegooi net toe. En Hy het 
gesê, ”Jy moet nooit drink of jou liggaam op enige manier besoedel nie.“ Dis onsedelik, julle weet, en my 
kind … jong manlikheid met vroue. En tot my beste, ek was nog nooit eenmaal skuldig aan so -iets nie. 
Die Here het my gehelp van daardie dinge, en soos ek aangaan, sal julle uitvind. So dan, ”Moenie drink of 
rook nie, of jou liggaam besoedel nie, want daar sal 'n werk vir jou wees om te doen wanneer jy ouer 
word.“

46

Wel, ek het dit vir Mamma vertel, en—en sy het net vir my gelag. En ek was net histeries. Sy het die 
dokter gebel, en die dokter het gesê, “Wel, hy's net senuweeagtig, dis al.” So sy het my in die bed gesit. 
En ek het nooit, van daardie dag tot hierdie, ooit weer by daardie boom verbygegaan nie. Ek was bang. 
Ek sou afgaan aan die ander kant van die tuin, want ek het gedink daar was 'n man bo in daardie boom 
en Hy het met my gepraat, groot diep Stem wat gepraat het.

En dan partymaal omtrent 'n maand daarna, het ek albasters gespeel saam met my broertjies, buite 
in die voortuin. En ewe skielik het ek 'n vreemde gevoel oor my gekom. En ek het gestop en eenkant 
gesit by 'n boom. En ons was reg bo op die oewer van die Ohio Rivier. En ek het afgekyk in die rigting 
van Jeffersonville, en ek het 'n brug sien opstyg oor die rivier en oor die rivier strek. En ek het sestien 
mans gesien (ek het hulle getel) wat daar afgeval het en hulle lewens op daardie brug verloor het. Ek 
het baie vinnig ingehardloop en vir my ma gesê, en sy het gedink ek het gaan slaap. Maar hulle het dit in 
gedagte gehou, en twee-en-twintig jaar van toe af het die munisipale brug nou (wat baie van julle 
oorsteek wanneer jy daar oorgaan) die rivier oorsteek op dieselfde plek, en sestien mans het hulle lewe 
verloor deur die bou van die brug oor die rivier.

47

Dit het nooit gefaal om volkome waar te wees nie. Soos julle Dit hier in die ouditorium sien, Dit was 
nog al die tyd so.

Nou, hulle het gedink ek was net senuweeagtig. Wat, ek is 'n senuweeagtige persoon, dis waar. En, 
as julle ooit oplet, mense wat—is geneig om geestelik te wees, is senuweeagtig.
48

Kyk na digters en profete. En kyk na William Cowper wat daardie beroemde lied geskryf het, “Daar is 
'n fontein gevul met Bloed, getrek uit Immanuel se are.” Het julle ooit … Julle ken die lied. Ek het by sy 
graf gestaan nie lank gelede nie. Broer Julius, ek glo, ek weet nie, nee … ja, dis reg, was saam met ons 
daar by sy graf. En—en daar, nadat hy daardie lied geskryf het, het die inspirasie hom verlaat, het hy die
—die rivier probeer vind om selfmoord te pleeg. Sien, die gees het hom verlaat. En mense soos digters 
en skrywers en … of nie … ek bedoel profete.

Kyk na Elía, toe hy op die berg gestaan het en vuur uit die hemel geroep het en reën uit die hemel 
geroep het. Dan toe die Gees hom verlaat het, het hy gehardloop vir 'n bedreiging van 'n vrou. En God 
het hom gevind teruggetrek in 'n grot, veertig dae later.

49

Kyk na Jona, met genoeg inspirasie toe die Here hom gesalf het om daar in Ninevé te preek, totdat 'n
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—'n stad van die grootte van Heilige Louis bekeer is met 'n roukleed. En dan toe die Gees hom verlaat 
het, wat het met hom gebeur? Ons vind hom bo -op die berg nadat die Gees hom verlaat het, gebid tot 
God om sy lewe te neem. En, julle sien, dis inspirasie. En wanneer hierdie dinge gebeur, doen dit—dit iets 
aan jou.

Dan onthou ek toe ek ouer geword het. Ek het 'n jong man geword. (Ek sal gou maak om dit binne 
die volgende bietjie te maak.) Toe ek 'n jong man geword het, het ek idees gehad soos alle jong mans. 
Ek … skool toe gegaan het, het ek daardie dogtertjies gevind. Julle weet, ek was baie skaam, julle weet. 
En ek—ek het uiteindelik vir my 'n klein vriendin gekry. En soos alle klein seuntjies, omtrent vyftien jaar 
oud, skat ek. En—en so, o, sy was mooi. Goeiste, sy het oë gehad soos 'n duif, en sy het tande gehad 
soos pêrels, en 'n nek soos 'n swaan, en sy—sy was regtig mooi.

50

En 'n ander 'n klein seuntjie, hy … ons was maatjies, so hy het sy pappa se ou model-T Ford gekry, 
en ons het 'n afspraak met ons meisies gemaak. En ons sou hulle uitneem, vir 'n ry. Ons het genoeg om 
twee liter petrol te koop. Ons moes die agterwiel oplig om dit te draai. Ek weet nie of julle dit ooit 
onthou of nie, julle weet, om dit te laat draai. Maar ons—ons het baie goed aangegaan.

51

En so het ek 'n paar sente in my sak gehad, en ons het by 'n plekkie gestop en gekry … jy kon 'n 
hamtoebroodjie vir 'n sent kry. En so, o, ek was ryk, ek kon vier van hulle koop! Sien? En nadat ons die 
toebroodjies geëet het en die coke gedrink het. Ek het die bottels begin terugneem. En tot my 
verbasing, toe ek uitkom, (vroue het pas begin val van genade op daardie tydstip, of van vroulikheid af) 
het my duifie 'n sigaret gerook.

Wel, ek het altyd my opinie gehad van 'n vrou wat 'n sigaret sou rook, en ek het dit nie 'n bietjie 
verander van daardie tyd af nie. Dis reg. Dis die laagste ding wat sy kan doen. En dis presies reg. En ek
—ek het gedink ek … Nou, die sigaretmaatskappy kan agter my aankom hiervoor, maar, ek sê julle, dis 
net 'n toertjie van die Duiwel. Dis die grootste moordenaar en sabotasie wat hierdie nasie het. Ek sou 
liewer wou my seun 'n dronkaard wees as om 'n sigaretroker te wees. Dis die waarheid. Ek sou liewer my 
vrou op die vloer sien lê, dronk, as om haar met 'n sigaret te sien. Dis hoe …

52

Nou, hierdie Gees van God wat met my is, as Dit die Gees van God is (soos julle mag bevraagteken), 
julle wat sigarette rook, het 'n geringe kans wanneer julle daar kom, want dit net … elke keer. Julle let dit 
op die platvorm op, hoe Hy dit veroordeel. Dis 'n verskriklike ding. Bly weg daarvan. Dames, as julle 
daaraan skuldig is, asseblief, in die Naam van Christus, gaan weg daarvan! Dit breek jou. Dit sal jou 
doodmaak. Dit sal … Dis 'n—dis 'n kanker by die karvragte.

53

Die dokters probeer julle waarsku. En dan hoe hulle vir julle daardie goed kan verkoop! As jy sou 
afgaan na die drank winkel en sê, “Koop … Ek wil vyftig sent se kanker koop.” Wel, hulle sou hulle 
toesluit. Maar wanneer jy vyftig sent se sigarette koop, koop jy dieselfde ding. Dokters sê so. O, hierdie 
geldmal nasie. Dis jammer. Dis 'n moordenaar. Dis bewys.

Wel, toe ek daardie mooi meisietjie net slim sien optree het, hierdie sigaret in haar hand, dit wou my 
doodmaak, want ek het regtig gedink ek het haar lief. En ek het gedink, “Wel …”
54

Nou, Ek word 'n “vrouehater” genoem, julle weet dit, want ek is altyd soort van teen vroue, maar nie 
teen julle susters nie. Ek is net teen die manier waarop moderne vroue optree. Dis reg. Goeie vroue 
behoort saamgedra te word.

Maar ek kan onthou toe my pa nog daar die ketels laat hardloop het, ek moes daar wees met water 
en goed, sien jong dames wat nie ouer as sewentien was nie, agtien jaar oud, daarbo met mans van my 
ouderdom nou, dronk. En hulle sou hulle moes nugter maak en hulle swart koffie gee, om huis toe te kom 
om hulle man se aandete te kook. O, so -iets, ek het gesê, “Ek …” Dit was toe my opmerking, “Hulle is 
nie 'n goeie skoon koeël werd om hulle daarmee dood te maak nie.” Dis reg. En ek het vroue gehaat. Dis 
reg. En ek moet nou net elke beweging dophou, om te keer dat ek steeds dieselfde ding dink.

55

So, maar nou, 'n goeie vrou is 'n juweel in 'n man se kroon. Sy behoort geëer te word. Sy … My ma 
is 'n vrou, my vrou is, en hulle is lieflik. En ek het duisende Christen Susters wat ek baie respekteer. Maar 
as—as hulle kan respekteer wat God hulle gemaak het, 'n moederskap en 'n ware koningin, dis alles reg. 
Sy's een van die beste dinge wat God 'n man kon gee, was 'n vrou. Behalwe verlossing, is 'n vrou die 
beste ding as sy 'n goeie vrou is. Maar as sy nie is nie, het Salomo gesê, “'n Goeie vrou is 'n juweel in 'n 
man se kroon, maar 'n—'n slegte een of nikswerd is water in sy bloed.” En dis reg, dis die ergste ding wat 
kan gebeur. So 'n goeie vrou … As jy 'n goeie vrou het, broer, behoort jy haar met die hoogste te 
respekteer. Dis reg, jy behoort dit te doen. 'n Ware vrou! En, kinders, as julle 'n ware moeder het wat 
tuisbly en probeer om vir julle te sorg, julle klere skoon te hou, julle skool toe stuur, julle van Jesus leer, 
moet julle daardie liewe ou moeder eer met alles wat in julle is . Jy behoort daardie vrou te respekteer, 
ja, meneer, want sy is 'n ware moeder.

56

Hulle praat oor die ongeletterdheid van Kentucky berge. Julle sien dit in hierdie hondevlekgoed. Party57
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van daardie ou mammas daarbuite kan hier na Hollywood kom en julle moderne moeders leer hoe om julle 
kinders groot te maak. Jy laat haar kind een aand laat inkom met haar hare deurmekaar, en lippe … slits, 
(wat noem jy dit?) Grimering goed wat hulle op hulle gesig sit, en haar rok heeltemal eenkant gedruk, en 
uit heelnag, dronk, broer, sy sou een van daardie takke van die top van daardie hickory boom af kry en 
sy sou nooit weer uitgaan nie. Ek sê julle, sy sou … En as jy 'n bietjie meer daarvan gehad het, sou jy 'n 
beter Hollywood hierrond hê, en 'n beter nasie. Dis reg. Dis waar. “Probeer net modern wees,” dit—dis 
een van die truuks van die Duiwel.

Nou, hierdie dogtertjie, toe ek na haar gekyk het, het my hart net gebloei. En ek het gedink, “Arme 
dingetjie.”
58

En sy het gesê, “O, wil jy 'n sigaret hê, Billy?”

Ek het gesê, “Nee, juffrou. ” Ek het gesê, “Ek rook nie.”

Sy het gesê, “Nou, jy het gesê jy dans nie.” Hulle wou na 'n dans toe gaan en ek wou dit nie doen 
nie. So hulle het gesê daar was 'n dans daar, wat hulle genoem het Sycamore Tuine.

En ek het gesê, “Nee, ek dans nie.”

Sy het gesê, “Nou, jy dans nie, jy rook nie, jy drink nie. Hoe het jy enige pret?”

Ek het gesê, “Wel, ek hou daarvan om vis te vang en ek hou van jag.” Dit het haar nie 
geïnteresseerd nie.

So sy het gesê, “Neem hierdie sigaret.”

En ek het gesê, “Nee, juffrou, dankie. Ek rook nie.”

En ek het op die spatbord gestaan. Hulle het 'n hardloopbord op die ou Fords gehad, onthou julle, en 
ek het op daardie spatbord gestaan, in die agterste sitplek gesit, ek en sy. En sy het gesê, “Bedoel jy jy 
sal nie 'n sigaret rook nie?” Gesê, “En ons meisies het meer durf as wat jy het.”

59

Ek het gesê, “Nee, juffrou, ek glo nie ek wil dit doen nie.”

Sy het gesê, “Wel, jou groot sissie!” O, goeiste! Ek wou groot sleg wees Bill, so ek—ek wou sekerlik 
nie 'n sissie wees nie. Sien, ek wou 'n prysvegter wees, dit was my idee van lewe. So ek het gesê … 
“Sissie! Sissie!”

Ek kon dit nie verduur nie, toe het ek gesê, “Gee dit vir my!” My hand uitgestrek, het ek gesê, “Ek 
sal haar wys of ek sissie is of nie.” Het daardie sigaret uitgehaal en die vuurhoutjie begin trek. Nou, ek 
weet jy's … Nou, ek is nie verantwoordelik vir wat julle dink nie, ek is net verantwoordelik om die 
waarheid te praat. Toe ek daardie sigaret begin aansteek, net so vasbeslote om dit te rook as wat ek is 
om hierdie Bybel op te tel, sien, het ek iets hoor gaan: “Whoooossssh!” Ek het weer probeer, ek kon dit 
nie na my mond kry nie. En ek het begin huil, ek het die ding neergegooi. Hulle het begin lag vir my. En 
ek het huis toe geloop, opgegaan deur die veld, daarbuite gesit, gehuil. En—en dit was 'n verskriklike 
lewe.

60

Onthou, eendag het Pa saam met die kêrels afgegaan rivier toe. My broer en ek, ons moes 'n boot 
neem en op en af met die rivier gaan, om bottels te kry om die whiskey in te sit. Ons het 'n vyf sent vir 
'n dosyn vir hulle gekry. om hulle langs die rivier op te tel. En Pa was saam met my, en hy het een van 
daardie klein plat … Ek glo hulle was omtrent 'n half pint bottels. En daar was 'n boom wat omgewaai 
het, en Pa … En hierdie man was saam met hom, Mnr. Dornbush. Ek het sy … Hy het 'n mooi boot gehad, 
en ek wou guns by hom vind, want ek wou daardie boot gebruik. Dit het 'n goeie roer gehad en myne 
het glad geen roer gehad nie. Ons het net ou planke gehad om mee te roei. En as hy my daardie boot 
sou laat gebruik … So, hy het sweiswerk gedoen en hy het die distelleer ketels vir Pa gemaak. So hy … 
Hulle het hulle been oor daardie boom gegooi, en Pa het in sy agterste sak gereik en 'n klein bottel 
whiskey uitgetrek, dit vir hom gegee en hy het 'n drankie geneem, dit teruggegee aan Pa en hy het 'n 
drankie geneem, en hy het dit op 'n klein suier gesit aan die kant van die boom wat uitgegaan het. En 
Mnr. Dornbush het dit opgetel, gesê, “Hier, Billy.”

61

Ek het gesê, “Dankie, ek drink nie.”

Hy het gesê, “'n Branham, en drink nie?” Elkeen het gesterf amper met hulle stewels aan. En hy het 
gesê, “'n Branham, en drink nie?”

Ek het gesê, “Nee, meneer.”

“Nee,” het Pa gesê, “ek het een sissie grootgemaak.”

My pa wat my 'n sissie noem! Ek het gesê, “Gee my daardie bottel!” En ek het daardie prop uit die62
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bokant daarvan getrek, vasbeslote om dit te drink, en toe ek dit begin optel, “Whoooossssh!” Ek het die 
bottel teruggegee en afgegaan deur die veld so hard as ek kon, huilend. Iets wou my dit nie laat doen 
nie. Sien? Ek kon nie sê ek was enigsins goed nie (ek was vasbeslote om dit te doen), maar dis God, se 
genade, wonderlike genade wat my weerhou het om daardie dinge te doen. Ek wou dit self doen, maar 
Hy wou my net nie dit laat doen nie.

Later het ek 'n meisie gekry toe ek omtrent twee-en-twintig jaar oud was, sy was 'n liefling. Sy was 
'n meisie wat kerk toe gegaan het, Duitse Lutheraan. Haar naam was Brumbach, B-r-u-m-b-a-c-h, kom 
van die naam van Brumbaugh. En sy was 'n gawe meisie. Sy het nie gerook of gedrink nie, of—of sy het 
nie gedans of enigiets nie, 'n gawe meisie. Ek het saam met haar gegaan vir 'n rukkie, en ek sou … Toe, 
omtrent twee-en-twintig, het ek genoeg geld gemaak totdat ek vir my 'n ou Ford gekoop het, en ek … 
ons sou saam uitgaan op afsprake. En so, daardie tyd, was daar geen Lutherse kerk naby nie, hulle het 
van Howard Park daarbo getrek.

63

En so was hulle … 'n prediker, die een wat my verordineer het in die Sending Baptiste kerk, Doktor 
Roy Davis. Suster Upshaw, die einste een wat Broer Upshaw na my toe gestuur het, of met hom gepraat 
het oor my, Doktor Roy Davis. En so het hy gepreek, en het die Eerste Baptiste kerk gehad, of die—die 
… Ek glo ook nie dit was die Eerste Baptiste kerk nie, dit was die Sending- … genaamd die Sending 
Baptiste kerk by Jeffersonville. En hy het gepreek by die plek op daardie tydstip, en ons sou in die aand 
kerk toe gaan, so … en ons sou terugkom. En ek het nooit by die kerk aangesluit nie, maar ek het net 
daarvan gehou om saam met haar te gaan. Omdat die hoofgedagte was “saam met haar gaan,” kan ek 
net sowel eerlik wees.

64

So gaan dan saam met haar, en eendag het ek … Sy was uit 'n goeie familie. En ek begin dink, “Jy 
weet, jy weet, ek behoort nie daardie meisie se tyd te neem nie. Dit is nie—dit is nie reg nie, want sy is 
'n gawe meisie, en ek is arm en—en ek …” My pa het agteruit gegaan in gesondheid, en ek—ek … Daar 
was geen manier vir my om 'n bestaan te maak vir 'n meisie soos daardie nie, wat gewoond was aan 'n 
mooi huis en matte op die vloer.

65

Ek onthou die eerste mat wat ek ooit gesien het, ek het nie geweet wat dit was nie. Ek het om die 
kant geloop. Ek het gedink dit was die mooiste ding wat ek ooit in my lewe gesien het. “Hoe sou hulle so 
-iets op die vloer sit?” Dit was die eerste mat wat ek ooit gesien het. Dit was—dit was een van hierdie … 
Ek glo dit word “matte matte” genoem. Ek mag dit verkeerd hê. Een of ander soort van “riet” of iets wat 
aanmekaar gesnoer is, en op die vloer lê. Mooi groen en rooi, en groot roos het in die middel daarvan 
gewerk, julle weet. Dit was 'n mooi ding.

66

En so onthou ek dat ek—ek besluit het dat ek haar óf moes vra om met my te trou, óf ek moet 
wegkom en 'n goeie man met haar laat trou, iemand wat goed sou wees vir haar, haar 'n lewe kon maak 
en kon wees goed vir haar. Ek kon vriendelik teenoor haar wees, maar ek—ek—ek het net twintig sent  
per uur gemaak. So ek kon nie te veel van 'n lewe maak vir haar nie. En ek … Met die hele familie wat 
ons moes versorg, en Pa het agteruitgegaan in gesondheid, en ek moes sorg vir hulle almal, so ek het 'n 
baie moeilike tyd gehad.

67

So ek het gedink, “Wel, die enigste ding vir my om te doen is om vir haar te sê dat ek—ek … sy … Ek
—ek sal net nie terug wees nie, want ek het te veel van haar gedink om haar lewe te verwoes en haar 
te laat flous met my.” En toe het ek gedink, “As iemand haar in die hande kan kry en met haar trou, 
maak 'n lieflike huis. En miskien as ek haar nie kon hê nie, kon ek—kon ek weet dat sy gelukkig was.”

68

En so het ek gedink, “Maar ek—ek kan net—ek kan haar net nie opgee nie!” En ek—ek was in 'n  
vreeslike toestand. En dag na dag sou ek daaraan dink. So ek was te verleë om haar te vra om met my 
te trou. Elke aand sou ek besluit, “Ek gaan haar vra.” En, wanneer ek, uh, wat is dit, skoenlappers, of 
iets wat jy in jou … kry? Al julle broers daar het waarskynlik dieselfde ondervinding gehad. En 'n baie 
snaakse gevoel, my gesig sou warm word. Ek—ek het nie geweet nie. Ek kon haar nie vra nie.

So ek skat julle wonder hoe ek ooit getrou het. Weet julle wat? Ek het vir haar 'n brief geskryf en 
haar gevra. En so haar … Nou, dit was nie “liewe Mejuffrou,” dit was 'n bietjie meer (julle weet) aan die 
liefde kant as dit. Dit was net nie 'n—'n ooreenkoms nie, dit was … Ek—ek het dit neergeskryf, die beste 
wat ek kon.

En ek was 'n bietjie bang vir haar ma. Haar ma was … sy was soort van rof. En, maar haar vader was 
'n saggeaarde ou Hollander, net 'n goeie ou kêrel. Hy was 'n organiseerder van die broederskap, die 
treinmanne, op die spoorweg, het omtrent vyfhonderd dollar per maand in daardie tye verdien. En ek 
maak twintig sent per uur, om met sy dogter te trou. Uh! Ek het geweet dit sou nooit werk nie. En haar 
moeder was baie … Nou, sy's 'n gawe dame. En sy—sy was soort van een van hierdie hoë verenigings, 
julle weet, en prikkelbaar, julle weet, en so het sy in elk geval nie veel nut vir my gehad nie. Ek was net 
'n ou gewone sassafras plattelandse seun, en sy het gedink Hope behoort saam met 'n bietjie beter klas 
seun te gaan, en ek—ek—ek dink sy was reg. En so … Maar ek—ek het dit nie toe gedink nie.

69
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So ek het gedink, “Wel, nou, ek weet nie hoe nie. Ek—ek kan nie haar pappa vra nie, en ek—ek gaan  
sekerlik nie haar ma vra nie. En so moes ek haar eers vra.” So ek het vir haar 'n brief geskryf. En daardie 
oggend op die pad werk toe, het ek dit in die posbus laat val. Die pos … Ons het Woensdagaand kerk toe 
gegaan, en dit was Maandagoggend. Ek het Sondag heeldag probeer om vir haar te sê dat ek wou trou, 
en ek kon net nie genoeg moed bymekaar skraap nie.

70

So toe het ek dit in die posbus laat val. En toe ek daardie dag by die werk gedink het, het ek 
gedink, “Wat as haar ma daardie brief beetgekry het?” O, goeiste! Toe het ek geweet ek is geruïneer as
—as sy dit ooit beetkry, want sy het nie te veel omgegee vir my nie. Wel, ek het dit net uitgesweet.

En daardie Woensdagaand toe ek kom, o, goeiste, het ek gedink, “Hoe gaan ek soontoe gaan? As 
haar ma daardie brief beetkry, sal sy my regtig oorwerk, so ek hoop sy het dit gekry.” Ek het dit gerig 
aan “Hope.” Dit was haar naam, Hope. En so het ek gesê, “Ek sal dit net hier uitskryf aan Hope.” En so … 
En ek het gedink miskien het sy dalk nie gekry nie.

71

So ek het beter geweet as om buite te stop en die toeter te blaas vir haar om uit te kom. O, 
goeiste! En enige seun wat nie genoeg moed het om na die huis toe te stap en aan die deur te klop en 
vir die meisie te vra nie, het in elk geval geen besigheid om met haar uit te wees nie. Dis presies reg. Dis 
so verspot. Dis goedkoop.

En so het ek my ou Ford gestop, julle weet, en ek het dit alles blink gemaak. En so het ek opgegaan 
en aan die deur geklop. Genade, haar moeder kom na die deur! Ek kon skaars my asem kry, ek het gesê, 
“Hoe—hoe—hoe gaan dit Mev. Brumbach?” Ja.

72

Sy het gesê, “Hoe gaan dit, William.”

Ek het gedink, “Uh-o, 'William'!”

En—en sy het gesê, “Sal jy inkom?”

Ek het gesê, “Dankie.” Ek het by die deur ingestap. Ek het gesê, “Is Hope net omtrent gereed?”

En net toe kom Hope hier wat deur die huis spring, net 'n meisie omtrent sestien. En sy het gesê, 
“Hallo, Billy!”

En ek het gesê, “Hallo, Hope.” En ek het gesê, “Is jy gereed vir kerk?”

Sy het gesê, “Net binne 'n oomblik.”

Ek het gedink, “O, goeiste! Sy het dit nooit gekry nie. Sy het dit nooit gekry nie. Goed, goed, goed. 
Hope het dit ook nie gekry nie, so dit sal reg wees, want sy sou dit vir my genoem het.” So ek het baie 
goed gevoel.

En toe toe ek daar by die kerk gekom het, het ek toevallig gedink, “Wat as sy dit wel sou kry?” Sien? 
En ek kon nie hoor wat Doktor Davis gesê het nie. Ek het na haar gekyk, en ek het gedink, “As sy dit 
miskien net terughou, en sy gaan my regtig vertel wanneer ek hier uitkom, omdat ek haar dit gevra het.” 
En ek kon nie hoor wat Broer Davis gesê het nie. En—en ek het na haar gekyk, en ek het gedink, 
“Goeiste, ek haat dit om haar op te gee, maar … En ek—ek … die konfrontasie sal beslis kom.”

73

So na kerk het ons saam in die straat begin loop, huis toe gegaan, en—en so het ons na die ou Ford 
geloop. En so het die maan regdeur helder geskyn, julle weet, ek kyk oor en sy was mooi. Man, ek kyk 
na haar, en ek het gedink, “Goeiste, hoe graag wil ek haar hê, maar dink ek kan nie.”

En so het ek 'n bietjie verder aangestap, julle weet, en ek sou weer opkyk na haar. Ek het gesê, 
“Hoe—hoe voel jy vanaand?”
74

Sy het gesê, “O, ek's reg.”

En ons het die ou Ford gestop en ons het begin uitklim, julle weet, om die kant, om die hoek geloop 
en na haar huis toe gegaan. En ek het saam met haar na die deur geloop. Ek het gedink, “Jy weet, sy 
het waarskynlik nooit die brief gekry nie, so ek kan dit net sowel vergeet. Ek sal in elk geval nog 'n week 
van genade hê.” So ek het baie goed begin voel.

Sy het gesê, “Billy?”

Ek het gesê, “Ja.”

Sy het gesê, “Ek het jou brief.” O, goeiste!

Ek het gesê, “Jy het?”

Sy het gesê, “Uh-huh.” Wel, sy het net aangehou loop, nooit nog 'n woord gesê nie.
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Ek het gedink, “Vrou, sê my iets. Verdryf my of sê my wat jy daarvan dink.” En ek het gesê, “Het jy
—het jy dit gelees?”

Sy het gesê, “Uh-huh.”

Goeiste, jy weet hoe 'n vrou jou in spanning kan hou. O, ek—ek het dit nie net so bedoel nie, julle 
sien. Sien? Maar, in elk geval, julle weet, ek—ek het gedink, “Waarom sê jy nie iets nie?” Sien, en ek het 
aangehou. Ek het gesê, “Het jy dit alles gelees?”

En sy … [Leë kol op band - Red.] “Uh-huh.”

So ons was amper tot by die deur, en ek het gedink, “Man, moenie my op die stoep kry nie, want ek 
sal dalk nie in staat wees om hulle uit te hardloop nie oortref nie, so sê my nou.” En so het ek bly wag.
75

En sy het gesê, “Billy, ek sal dit graag wil doen.” Sy het gesê, “Ek het jou lief.” God seën nou haar 
siel, sy's in Heerlikheid. Sy het gesê, “Ek het jou lief.” Gesê, “Ek dink ons behoort ons ouer, die ouers 
daarvan te vertel. Dink jy nie so nie?”

En ek het gesê, “Liefling, luister, laat ons dit begin met 'n vyftig-vyftig proposisie.” Ek het gesê, “Ek 
sal vir jou pappa sê as jy vir jou ma sal sê.” Die ergste deel aan haar gewortel, om mee te begin.

Sy het gesê, “Goed, as jy eers vir Pappa sal sê.”

Ek het gesê, “Goed, ek sal hom Sondagaand sê.”

En so het Sondagaand gekom, ek het haar huis toe gebring uit die kerk en ek … Sy het aangehou 
kyk na my. En ek het gekyk, en dit was nege dertig dit was tyd vir my om te gaan. So Charlie het by sy 
lessenaar gesit en tik. En Mev. Brumbach wat in die hoek sit, een of ander soort hekelwerk doen, julle 
weet, of daardie klein hoepels wat jy oor dinge sit, jy weet. Ek weet nie wat julle dit noem nie. En so 
het sy van daardie soort ding gedoen. En Hope het aangehou kyk na my, en sy sou frons vir my, julle 
weet, vir haar pa. En ek … O, goeiste! Ek het gedink, “Wat as hy sê, 'Nee'?” So ek het by die deur 
uitgegaan, ek het gesê, “Wel, ek reken ek beter gaan.”

76

En ek het na die deur geloop, en—en sy het begin saam met my na die deur toe. Sy sou altyd na die 
deur kom en vir my sê, “Goeienag.” So ek het na die deur toe begin, en sy het gesê, “Gaan jy hom nie sê 
nie?”

77

En ek het gesê, “Huh!” Ek het gesê, “Ek probeer sekerlik, maar ek—ek—ek weet nie hoe ek dit gaan  
doen nie.”

En sy het gesê, “Ek sal net teruggaan en jy roep hom uit.” So sy het teruggeloop en my daar laat 
staan.

En ek het gesê, “Charlie.”

Hy het omgedraai en gesê, “Ja, Bill?”

Ek het gesê, “Kan ek net 'n oomblik met jou praat?”

Hy het gesê, “Sekerlik.” Hy het omgedraai van sy lessenaar af. Mev. Brumbach het na hom gekyk, na 
Hope gekyk en na my gekyk.

En ek het gesê, “Sal jy uit kom op die stoep ?”

En hy het gesê, “Ja, ek sal uitkom.” So hy het uitgestap op die stoep.

Ek het gesê, “Sekerlik is 'n mooi aand, is dit nie?”

En hy het gesê, “Ja, dit is.”

Ek het gesê, “Was sekerlik warm.”

“Het beslis,” hy het na my gekyk.

Ek het gesê, “Ek het so hard gewerk, 'ek het gesê, ”jy weet, selfs my hande kry eelte.“

Hy het gesê, “Jy kan haar kry, Bill.” O, goeiste! “Jy kan haar kry.”

Ek het gedink, “O, dis beter.” Ek het gesê, “Bedoel jy dit regtig, Charlie?” Hy het gesê … Ek het gesê, 
“Charlie, kyk, ek weet dat sy jou dogter is, en jy het geld.”
78

En hy het uitgereik en my aan die hand gevat. Hy het gesê, “Bill, luister, geld is nie alle dinge wat in 
mens lewe is nie.” Hy het gesê …
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Ek het gesê, “Charlie, ek—ek maak net twintig sent per uur, maar ek het haar lief en sy het my lief. 
En ek belowe jou, Charlie, dat ek sal werk totdat hierdie … die eelte van my hande afraak, om haar 'n 
lewe te maak. Ek sal net so getrou aan haar wees as wat ek kan wees.”

Hy het gesê, “Ek glo dit, Bill.” Hy het gesê, “Luister, Bill, ek wil jou vertel.” Het gesê, “Jy weet, geluk, 
gaan nie heeltemal geld neem om gelukkig te wees nie.” Het gesê, “Wees net goed vir haar. En ek weet 
jy sal.”

Ek het gesê, “Dankie, Charlie. Ek sal dit sekerlik doen.”

Toe was dit haar tyd om Mamma te vertel. Weet nie hoe sy weggekom het nie, maar ons het getrou.

So, toe ons getrou het, het ons niks gehad nie, niks geen huisinhoud nie. Ek dink ons het twee of 
drie dollar gehad. So ons het 'n huis gehuur, dit het ons vier dollar per maand gekos. Dit was 'n klein, ou 
tweekamer plek. En iemand het vir ons 'n ou opvoubed gegee. Ek wonder of iemand ooit 'n ou opvoubed 
gesien het? En hulle het ons dit gegee. En ek het afgegaan na Sears en Roebucks en 'n tafeltjie gekry 
met vier stoele, en dit—dit was nie geverf nie, julle weet, en ons het dit betyds gekry. En toe het ek 
gegaan na Mnr. Weber, 'n rommelhandelaar, en 'n kookstoof gekoop. Ek het vyf-en-sewentig sent 
daarvoor betaal, en 'n dollar en iets vir roosters om daarin te gaan. Ons het huishouding opgesit. Ek 
onthou ek het stoele geneem en 'n klawer geverf, toe ek hulle geverf het. En, o, ons was egter gelukkig. 
Ons het mekaar gehad, so dit was alles nodig. En God, deur Sy genade en Sy goedheid, was ons die 
gelukkigste klein paartjie wat op aarde kon wees.
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Ek het dit gevind, dat geluk nie bestaan uit hoeveel van die wêreld se goedere jy besit nie, maar hoe 
tevrede jy is met die deel wat aan jou toegewys is.

En, na 'n ruk, het God afgekom en ons huisie geseën, ons het 'n seuntjie gehad. Sy naam was Billy 
Paul, is nou hier in die diens. En 'n bietjie later van toe af, omtrent elf maande, het Hy ons weer geseën 
met 'n dogtertjie genaamd Sharon Rose, geneem van die woord “Die Roos van Sharon.”
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En ek onthou eendag het ek my geld gespaar en ek sou 'n klein vakansie neem, opgaan na 'n plek, 
die Paw Paw Lake, om vis te vang. En op my pad terug …

En gedurende hierdie tyd … Ek laat my bekering uit. Ek was bekeer. En was georden deur Doktor Roy 
Davis, in die Sending Baptiste kerk, en het 'n prediker geword en het die tabernakel waarin ek nou preek 
in Jeffersonville. En ek het die kerkie bedien. En ek …
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Geen geld nie, ek was sewentien jaar in die kerk pastoor en het nooit een pennie gekry nie. Ek het 
nie geglo in nee... Daar was nie eens 'n offerbord daarin nie. En watter tiendes ek gehad het van die 
werk af, ensovoorts, het 'n doos aan die agterkant van die gebou gehad, gesê, klein teken daarop, “In 
soverre julle dit gedoen het aan die geringstes van hierdie My kleintjies, het julle dit gedoen aan My.” En 
dan is dit hoe die kerk betaal is. Ons het tien jaar lening gehad om dit te betaal, en is minder as twee 
jaar afbetaal. En ek het nooit 'n offerhande van enige soort geneem nie.

En toe het ek, o, 'n paar dollar gehad wat ek gespaar het vir my vakansie. Sy het ook gewerk by 
Fine se Hempfabriek. 'n Pragtige lieflingmeisie. En haar graf is waarskynlik sneeu vandag, maar sy is 
steeds in my hart. En ek onthou toe sy so hard gewerk het om my te help om genoeg geld te hê om na 
hierdie meer te gaan om vis te vang.

En toe ek terugkom van die meer, het ek begin sien, in Mishawaka en South Bend, Indiana, inkom, en 
ek het motors opgemerk wat tekens aan die agterkant gehad het, gesê, “Jesus Only.” En ek het gedink, 
“Dit klink vreemd, 'Jesus Only.'” En ek begin daardie tekens oplet. En dit was op enige plek van fietse, 
Fords, Cadillacs, en wat nog, “Jesus Only.” En ek het party van hulle gevolg, en hulle het na 'n yslike 
groot kerk gekom. En ek het uitgevind hulle was Pinkster.
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Ek het van Pinkster gehoor, maar hulle was 'n klomp “”holy-rollers wat op die vloer gelê het en skuim 
by hulle mond,“ en alles waarvan hulle my vertel het. So ek wou niks daarmee te doen hê nie.

So ek het hulle almal hoor aangaan daarbinne, en ek het gedink, “Gedink ek sal net instap.” So ek 
het my ou Ford gestop en ingestap, en al die sang wat jy ooit in jou lewe gehoor het! En ek het 
uitgevind daar was twee groot kerke, een van hulle wat 'n P.A. van J.C., en die P.A. van W., baie van 
julle mense mag onthou daardie ou organi- … Ek dink hulle is verenig, nou genoem, die Verenigde 
Pinksterkerk genoem. Wel, ek het na party van hulle leraars geluister. En hulle het daar gestaan, o, hulle 
het geleer van Jesus en hoe groot Hy was, en hoe groot alles was, en van 'n “doping van die Heilige 
Gees.” Ek het gedink, “Waarvan praat hulle?”

En, na 'n ruk, het iemand opgespring en in tale begin praat. Wel, ek het nog nooit so -iets in my 
lewe gehoor nie. En hier kom 'n vrou aan wat hardloop so hard as wat sy kan. Toe het hulle almal 
opgestaan  en  begin  hardloop.  En  ek  het  gedink.  “Wel,  broer,  hulle  het  sekerlik  geen  kerkmaniere  nie!”

83
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Geskree en uitgeroep en aangegaan, het ek gedink. “Wat 'n klomp is dit !” Maar, julle weet, iets 
daaromtrent, hoe langer ek daar sit, hoe meer het ek daarvan gehou. Daar was iets wat baie goed gelyk 
het. En ek het hulle begin dophou. En dit het voortgegaan. Ek het gedink. “Ek sal hulle net 'n rukkie 
verdra, want ek sal … Ek is naby die deur. As enigiets net begin uitslaan, sal ek by die deur uit hardloop. 
Ek weet waar my motor staan, net om die hoek.”

En ek het begin hoor sommige van daardie predikers, wat geleerdes en studente was. Wel, ek het 
gedink, “Dis goed.”
84

So dit het aandmaaltyd geword, en gesê, “Almal kom na aandete.”

Maar ek het gedink, “Wag 'n oomblik. Ek het 'n dollar en vyf-en-sewentig sent om huis toe te gaan, 
en ek …” Dis al wat ek vir petrolgeld gehad het. Het net dit gehad om my huis toe te neem. En ek het my 
ou Ford gehad, dit was 'n baie goeie ou Ford. Dit was nie teruggeval nie, dit was net soos hierdie een 
hier, net uitgeput. En dit … Ek het eintlik geglo dat Ford dertig myl per uur sou gaan, maar natuurlik was 
dit vyftien hierdie kant toe en vyftien hierdie kant toe. Julle sien, sit dit bymekaar, het julle dertig. En so 
het dit … Ek het gedink, “Wel, daardie aand het ek gedink ek sou uitgaan en na die …” Ek het het gebly 
vir die aand diens.

En, o, hy het gesê, “Al die predikers, ongeag van denominasie, kom na die platvorm.” Wel, daar was 
omtrent tweehonderd van ons daarbo, ek het opgegaan. En so het hy gesê, “Nou, ons het nie tyd vir 
julle almal om te preek nie.” Hy het gesê, “Loop net verby en sê wie jy is en waar jy vandaan kom.”

85

Wel, dit het op my beurt gekom, ek het gesê, “William Branham, Baptis. Jeffersonville, Indiana.” 
Verbygeloop.

Ek het al die res van hulle hulself hoor se “Pinkster, Pinkster, Pinkster, P.A. van W., P.A.J.C., P.A.W., P 
…”

Ek het verbygeloop. Ek het gedink, “Wel, ek reken ek is die lelike eendjie.” So ek het gaan sit, 
gewag.

En, daardie dag, het hulle goeie, jong predikers daar gehad, en hulle het kragtig gepreek. En toe het 
hulle gesê, “Die een wat die boodskap gaan bring vanaand is …” Ek glo hulle het hom “Ouderling” 
genoem. En hulle predikers, in plaas van “Eerwaarde,” was dit “Oudste.” En hulle het 'n ou gekleurde man 
daarheen gebring, en hy het een van hierdie outydse predikersjasse gehad. Ek skat julle het nog nooit 
een gesien nie. Lang duifstert aan die agterkant, julle weet, met 'n fluweel kraag, en hy het net 'n klein 
wit rand hare om sy kop gehad. Arme ou kêrel, julle weet hy het so aangekom. En hy het daar gestaan 
en hy het omgedraai. En waar al die predikers gepreek het oor Jesus en die groot … hoe groot Hy was. 
ensovoorts, daardie ou man het sy teks van oor in Job geneem. “Waar was jy toe ek die fondament van 
die wêreld gelê het, of toe die môresterre saam gesing het en die Seuns van God uitgeroep het van 
vreugde?”
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En die arme ou kêrel, het ek gedink, “Waarom het hulle nie sommige van daardie jong kêrels daar 
gesit om te preek nie?” Groot … die plek was volgepak en gepak. En ek het gedink, “Waarom het hulle dit 
nie gedoen nie?”

So toe hierdie ou kêrel, in plaas van te preek wat aangaan hier op aarde, het hy begin preek wat in 
die Hemel aangegaan het die heeltyd. Wel, hy het Hom opgeneem in die begin aan die begin van die tyd, 
en Hom teruggebring in die Tweede Koms in die horisontale reënboog af. Wel, ek het nog nooit in my lewe 
sulke prediking gehoor nie! Omtrent daardie tyd toe die Gees hom getref het, het hy omtrent so hoog 
gespring en sy hakke opmekaar geklap, sy skouers teruggegooi en van daardie platvorm afgegaan, gesê, 
“Julle y het nie genoeg plek hier vir my om te preek nie.” En hy het meer plek gehad as wat ek hier gekry 
het.
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Ek het gedink, “As Dit 'n ou man so sal laat optree, wat sal Dit doen as Dit op my kom?” Ek—ek het 
gedink, “Miskien het ek iets Daarvan nodig.” Wel, hy het hier uitgekom, ek het so jammer gevoel vir die 
ou kêrel. Maar, toe hy weg is, het ek myself jammer gekry. En ek het gekyk hoe hy daar afgegaan het.

Ek het uitgegaan daardie aand, en ek het gedink, “Nou, die volgende oggend gaan ek niemand laat 
weet waar, wie ek is nie.” So ek het gegaan, en daardie aand het ek my broek uit gestryk. Ek het die … 
uitgegaan in die mielieland om te slaap, en ek het afgegaan en vir my ou rolletjies gekoop. Jy … Ek het 'n 
hele klomp van hulle gekoop vir 'n vyf cent. Daar was 'n brandkraan daaronder, ek het bietjie water 
gekry. So ek het geweet dit sou my 'n rukkie hou, so ek het vir my water gekry en dit gedrink, en my 
rolletjies gaan eet. En teruggekom en nog 'n drankie water gekry. Het buite in die mielieland gegaan, die 
twee sitplekke geneem en my klein katoen langbroek daar op gelê, hulle op die sitplek gedruk.
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En, daardie aand, het ek amper heelnag gebid. Ek het gesê, “Here, wat is dit waarin ek beland het? 
Ek het nog nooit sulke godsdienstige mense in my lewe gesien nie.” En ek het gesê, “Help my om te weet
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waaroor dit alles gaan.”

En die volgende oggend het ek daar gekom. Het ons genooi vir ontbyt. Natuurlik, ek wou nie saam 
met hulle kom eet nie, want ek het niks gehad om in die offergawe te sit nie. En ek het net 
teruggegaan. En die volgende oggend toe ek ingegaan het, toe (ek het van my rolletjies geëet), en gaan 
sit. En hulle het 'n mikrofoon gekry. En ek het nog nooit tevore 'n mikrofoon gesien nie, en ek was bang 
vir daardie ding. So hulle … En dit het 'n klein toutjie gehad wat hierbo gehang het, en dit het afgehang. 
Een van hulle val mikrofone, soos. En hy het gesê, “Gisteraand, op die platvorm, was daar 'n jong 
prediker hier, 'n Baptis.”
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Ek het gedink, “Uh-o, ek's nou goed vir 'n werk.”

En hy het gesê, “Hy was die jongste prediker op die platform. Sy naam was Branham. Weet 
enigiemand enige iemand waar hy is? Sê vir hom om op te kom, ons wil hê hy moet die oggendboodskap 
bring.”

O, goeiste! Ek het 'n klein T-hempie aangehad, en julle weet 'n katoen broek. En ons Baptiste glo jy 
moet 'n pak aangehad het, om in die preekstoel te kom, julle weet. So … En ek—ek het net baie stil 
gesit. En gedurende die tyd … Hulle het dit toe in die Noorde gehad, want (hulle internasionale 
konvensie) die gekleurde mense kon nie daarheen kom as hulle in die Suide was nie. Hulle het die 
gekleurdes daar gehad, en ek was 'n Suidelike, het nog stysel in my kraag gehad, julle sien, het gedink 
ek was 'n bietjie beter as iemand anders. En dit was toevallig daardie oggend, reg langs my was 'n—'n 
gekleurde man. Toe het ek gesit en opgekyk na hom. Ek het gedink, “Wel, hy's 'n broer.”
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En hy het gesê, “Enigiemand weet waar William Branham is?” Ek skyf so in die sitplek af. So hy het 
gesê, het dit die tweede keer aangekondig, gesê, “Enigiemand aan die buitekant” (hy het hierdie klein 
mikrofoon ingetrek) “weet waar William Branham is? Sê vir hom ons wil hom op die platform hê vir die 
oggendboodskap. Hy's 'n Baptiste prediker van suidelike Indiana.”

Ek het net baie stil gesit en afgebuk, julle weet. Niemand het my geken nie, in elk geval. Daardie 
gekleurde seun het na my gekyk, gesê, “Weet jy waar hy is?”
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Ek het gedink. Ek—ek moes óf lieg óf iets doen. So ek het gesê “Buk hier af .”

Hy het gesê, “Ja, meneer?”

Ek het gesê, “Ek wil jou iets vertel.” Ek het gesê, “Ek—ek's hy.”

Hy het gesê, “Wel, gaan op soontoe.”

En ek het gesê, “Nee, ek kan nie. Sien,” het ek gesê, “ek het hierdie ou katoen broek aan en hierdie 
klein T-hempie.” Ek het gesê, “Ek kon nie soontoe opgaan nie.”

Hy het gesê, “Daardie mense gee nie om hoe jy aantrek nie. Gaan op soontoe.”

Ek het gesê, “Nee, nee.” Ek het gesê, “Bly stil, moet nou niks sê nie.”

En hulle het 'n oomblik teruggekom na die telefoon, gesê, “Enigiemand weet waar William Branham 
is?”

Hy het gesê, “Hier is hy! Hier is hy! Hier is hy!” O, goeiste! Daar het ek opgestaan met daardie klein 
T-hempie aan, julle weet. En hier het ek …

Hy het gesê, “Kom op, Mnr. Branham, ons wil hê jy moet die boodskap bring.” O, goeiste, voor al 
daardie predikers, uhm, al daardie mense! En ek het opgeglip, julle weet. My gesig rooi, en my ore brand. 
En ek het opgeglip, katoen broek en T-hemp, prediker, Baptiste prediker wat na die mikrofoon toe gaan, 
nooit een tevore gesien nie, julle sien.
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En ek het daarbo gestaan, ek het gesê, “Wel, ek—ek—ek weet nie hiervan nie.” Ek was aan die  
vroetel, baie senuweeagtig, julle weet. En—en ek het hier rondom Lukas 16 gekom, en ek het gedink, 
“Wel, nou …” En ek—ek het by die onderwerp gekom, “En hy het sy oë opgelig in die hel, en gehuil.” En 
ek het … So ek—ek het begin preek, julle weet, en ek het begin preek en het 'n bietjie beter gevoel. En 
ek het gesê, “Die ryk man was in die hel, en hy het uitgeroep.” Daardie klein drie woorde, soos ek het 'n 
klomp preke soos daardie, “Glo Jy Hierdie,” en “Praat Met Die Rots,” julle het my hoor preek. En ek het, 
“En toe het hy gehuil.” En ek het gesê, “Daar's geen kinders daar nie, sekerlik nie in die hel nie. Toe het 
hy gehuil.” Ek het gesê, “Daar is geen blomme daar nie. Toe het hy uitgeroep. Daar is geen God daar nie. 
Toe het hy gehuil. Daar is geen Christus daar nie. Toe het hy gehuil.” Toe het ek gehuil. Iets het my 
beetgekry. Goeiste! O, goeiste! Daarna, weet ek nie wat gebeur het nie. Toe ek soort van by myself 
kom, het het ek aan die buitekant gestaan. Daardie mense het geskree en geskree en gehuil, en ek, ons 
het 'n vreeslike tyd gehad.
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Toe ek buite gekom het, was daar 'n kêrel wat na my toe geloop het met 'n yslike groot Texas hoed 
aan, groot stewels, geloop het, gesê, “Ek's Ouderling So-en-so.” Prediker, cowboy stewels, cowboy klere 
aan.
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Ek het gedink, “Wel, my katoen broek is dan nie so erg nie.”

Gesê, “Ek wil hê jy moet afkom na Texas en vir my 'n herlewing hou.”

“Uh-huh, laat ek dit neerskryf, meneer.” En ek het dit so neergeskryf.

Hier kom 'n kêrel op met een van hierdie klein, soort van 'n gholfbroek aan, waar hulle altyd gholf 
gespeel het, julle weet, het daardie bloesbroekies gehad. Hy het gesê, “Ek is Ouderling So-en-so van 
Miami. Ek hou daarvan om …”

“Goeiste, miskien is aantrek nie so belangrik nie.” Ek het daarna gekyk, en ek het gedink, “Goed.”

So ek het hierdie dinge gegryp, en huis toe het ek gegaan. Vrou het my ontmoet, sy het gesê, 
“Waarom klink jy so bly, Billy?”
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Ek het gesê, “O, ek het die room van die oes ontmoet. Goeiste, dis die beste wat jy ooit gesien het. 
Daardie mense is nie skaam vir hulle godsdiens nie.” En, o, ek het haar alles daarvan vertel. En ek het 
gesê, “En kyk hier, liefling, 'n hele rits uitnodigings. Daardie mense!”

Sy het gesê, “Hulle is nie heilige rollers nie, is hulle?”

Ek het gesê, “Ek weet nie watter soort rollers hulle is nie, maar hulle het iets wat ek nodig gehad 
het.” Sien? Ek het gesê, “Daardie—dis een ding waarvan ek seker is.” Ek het gesê, “Ek het 'n ou man 
gesien, negentig jaar oud, weer jonk word.” Ek het gesê, “Ek het nog nooit in my lewe sulke prediking 
gehoor nie. Wel, ek het nog nooit 'n Baptis so sien preek nie.” Ek het gesê, “Hulle preek totdat hulle 
uitasem raak, en buig hulle knieë reg tot op die vloer, kom weer op, kry asem. Jy kan hulle twee blokke 
ver steeds hoor, preek.” En ek het gesê, “Ek—ek het nog nooit in my lewe so -iets gehoor nie.” En ek het 
gesê, “Hulle praat in 'n onbekende taal, en die ander een vertel waarvan hulle praat. Nog nooit so -iets 
in my lewe gehoor nie!” Ek het gesê, “Sal jy saam met my gaan?”

Sy het gesê, “Liefling, toe ek met jou getrou het, sal ek by jou bly totdat die dood ons sal skei.” Sy 
het gesê, “Ek sal gaan.” Sy het gesê, “Nou, sal ons die mense vertel.”

En ek het gesê, “Wel, jy sê jou mamma en ek sal my mamma vertel.” So ons … Ek het gegaan en vir 
Mamma vertel.

Mamma het gesê, “Wel, sekerlik, Billy. Wat ook al die Here jou geroep het om te doen, gaan doen 
dit.”

En so het Mev. Brumbach vir my gevra om op te kom. Het opgegaan. Sy het gesê, “Wat is dit 
waarvan jy praat?”
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En ek het gesê, “O, Mev. Brumbach,” ek het gesê, “julle het almal nog nooit sulke mense gesien nie.”

Sy het gesê, “Raak stil! Kalmeer!”

Ek het gesê, “Ja, mevrou.” Ek het gesê, “Ek's jammer.”

En sy het gesê, “Weet jy dis 'n klomp holy -rollers?”

Ek het gesê, “Nee, mevrou, ek het dit nie geweet nie.” Ek het gesê, “Hulle—hulle is beslis goeie 
mense.”

Sy het gesê, “Die einste idee! Dink jy jy sal my dogter uitsleep onder sulke goed!” Het gesê, 
“Belaglik! Dis niks anders as gemors wat die ander kerke uitgegooi het nie.” Sy het gesê, “Inderdaad! Jy 
sal nie my dogter so uitbring nie.”

En ek het gesê, “Maar, jy weet, Mev. Brumbach, diep in my hart voel ek dat die Here wil hê ek moet 
saam met daardie mense gaan.”

Sy het gesê, “Jy gaan terug na jou kerk toe totdat hulle in staat is om 'n pastorie vir jou te 
bekostig, en optree soos 'n man wat verstandig is.” Het gesê, “Jy neem nie my dogter daar deur nie.”

Ek het gesê, “Ja, mevrou.” Ek het omgedraai en uitgestap.

En Hope het begin huil. Sy het uitgekom, sy het gesê, “Billy, ongeag wat Mamma sê, ek sal by jou 
bly.” Seën haar hart!
96

En ek het gesê, “O, dis in orde, liefling.”
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En ek het dit net laat gaan. Sy wou nie haar dogter laat gaan saam met sulke mense soos dit nie, 
want “Dit was niks anders as gemors nie.” En so het ek dit net soort van laat gaan. Dit was die ergste 
fout wat ek ooit in my lewe gemaak het, een van die ergstes.

'n Bietjie later, 'n paar jaar daarna, het die kinders gekom. En eendag was ons … Daar het 'n vloed 
opgekom, in 1937. Daar het 'n vloed gekom. En ons … Ek was op patrollie op daardie tydstip en ek het 
my bes probeer om die mense uit die vloed te bring, huise wat afbreek. En my eie vrou het siek geword, 
en sy was werklik, baie siek met longontsteking. En hulle het haar uitgeneem … Die gewone hospitaal 
was so vol dat ons haar nie daarin kon sit nie, so ons het haar uitgeneem na die—die regering waar hulle 
'n kamer daar gehad het. En so toe roep hulle my weer uit. En ek het altyd op die rivier gewoon, en 
nogal 'n bootman, so ek het probeer om die mense te kry, hulle uit die vloed te red. En dan sou ek … een 
…
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Hulle het my gebel, gesê, “Daar's 'n huis oorkant in Chestnutstraat, dis omtrent gereed om in te 
gaan. Daar's 'n moeder en 'n klomp kinders daarbinne,” gesê “as jy dink jou boot, jou motor kan by hulle 
inkom.” Ek het gesê, “Wel, ek sal alles doen wat ek kan.”
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En ek, skiet daardie golwe. Die duike het daar opgebreek, en, o, goeiste, die … wis net die stad uit. 
En ek sou dit al die brandstof gee wat ek kon, en uiteindelik af oor die stegies en deur die plekke. En ek 
het daar naby gekom waar die ou ingang was, die water wat deurstroom. En ek het iemand hoor skree, 
en ek het 'n moeder buite op die stoep sien staan. En daar was daardie groot golwe wat so deurgegaan 
het. Wel, ek het soontoe gegaan so ver as wat ek kon, en die stroom getref en teruggekom en aan 
daardie kant gekom. Ek het my boot net betyds gestop om dit om die pilaar, van die deurpaal of 
stoeppaal vas te maak. En ek het ingehardloop en die moeder gegryp en haar daar ingekry, en twee of 
drie van die kinders. En ek het my boot oopgemaak en haar gekry om … terug. Het uitgekom ver 
ondertoe, en haar oor na die oewer, omtrent 'n myl en 'n half oor die stad, tot ek haar by die oewer 
gekry het. En toe ek daar oorkant gekom het, het sy flou geword. En sy het begin … sy het geskree, 
“My baba! My baba!”

Wel, ek het gedink sy het bedoel sy het die baba in die huis gelos. O, goeiste! Ek het weer 
teruggegaan terwyl hulle vir haar probeer sorg het. En, ek het uitgevind, dit was … of sy wou weet waar 
haar baba daar was. Daar was 'n kêreltjie van omtrent drie jaar oud, en ek het gedink sy bedoel 'n baba 
wat soog, of iets.
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En so het ek teruggegaan en daar oorkant gekom. En toe ek daardie boot gekry het en aan die 
binnekant geklim het en geen baba kon kry nie, en die stoep het weggegee en die huis het ingegaan. En 
ek het baie vinnig gehardloop en die—die stuk daar gegryp wat my boot gedryf het, in die boot geklim, 
en dit getrek en dit losgemaak.

En dit het my toe in die stroom van die hoofrivier laat uitgaan. En dit was omtrent elf-dertig in die 
nag, en net sneeu en sneeu. En ek het 'n houvas op die aansitter gryp en ek het die boot probeer trek, 
en dit wou nie aangaan nie, en ek het probeer en dit wou nie aangaan nie, en ek het weer probeer. Het 
al verder in daardie stroom gekom, die waterval net onder my. En ek het baie hard probeer, en ek het 
gedink, “O, goeiste, hier—hier is my einde! Dit is dit!” En ek het baie hard probeer. En ek het gesê, “Here, 
moet my asseblief nie 'n dood soos hierdie laat sterf nie,” en ek sou trek en ek sou trek.
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En dit het teruggekom na my, “Wat van daardie klomp rommel waarnatoe jy nie wou gaan nie?” Sien? 
Uh-huh.

Ek het my hand teruggesit op die boot, en ek het gesê, “God, wees my genadig. Moenie dat ek my 
vrou en baba so los, en hulle daar wat siek is! Asseblief!” En ek het net aanhou trek soos daardit, en dit 
wou nie aangaan nie. En ek kon die gebrul daaronder hoor, want ek … Net 'n paar minute, en, o, goeiste, 
dit sou dit wees. En ek het gesê, “Here, as U my sal vergewe, belowe ek U dat ek enigiets sal doen.” 
Kniel in daardie boot daar, en die sneeu wat my in die gesig tref. Ek het gesê, “Ek sal enigiets doen wat 
U wil hê ek moet doen.” En ek het weer getrek, en dit het begin. En ek het al die brandstof oopgemaak 
wat ek kon, en uiteindelik in die oewer gekom.
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En ek het teruggegaan om die vragmotor, patrollie -vragmotor te kry. En ek het gedink aan … Daar 
was sommige van hulle wat gesê het, “Sê, die regering het net weggewas.” My vrou en baba daarbinne, 
albei babas.

En ek het uitgery na die regering so hard as wat ek kon, en water het omtrent vyftien voet diep 
regdeur dit gestaan. En daar was 'n majoor daar, en ek het gesê, “Majoor, wat het met die hospitaal 
gebeur?”
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Het gesê, “Nou, moenie bekommerd wees nie. Het jy enigiemand daarbinne?”

Ek het gesê, “Ja, 'n—'n siek vrou en twee babas.”
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Hy het gesê, “Hulle het almal uitgekom.” Gesê, “Hulle is in 'n vragmotor en hulle is oppad na 
Charlestown.”

Ek het gehardloop, in my boot geklim en … of in my motor geklim, en my boot agterin dit, en daar 
uitgehardloop om … En toe het die spruite afgekom omtrent twee en 'n half of drie myl breed. En heelnag 
lank het ek probeer om … Party van hulle het gesê, “Die motor, die vragmotor, het die spore daarbuite op 
die skut weggespoel.”

Wel, vind myself vir drie dae op 'n klein eilandjie. Ek het baie tyd gehad om te dink of Dit gemors was 
of nie. Wonder net, “Waar is my vrou?”

Uiteindelik toe ek haar gevind het, binne 'n paar dae nadat ek uitgegaan en oorgekom het, was sy 
ver bo na Columbus, Indiana, in die Baptiste Ouditorium waar hulle 'n—'n hospitaal gemaak het, 
siekekamertjies op klein regeringsbedjies. En ek het na haar toe gehardloop so hard as ek kon, probeer 
uitvind waar sy was, geskree, “Hope! Hope! Hope!” En ek het gekyk, en daar het sy op 'n bed gelê, en 
TB het ingetree.
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Sy het haar klein benerige handjie opgesteek, en sy het gesê, “Billy.”

En ek het na haar toe gehardloop, en ek het gesê, “Hope, liefling.”

Sy het gesê, “Ek lyk verskriklik, nie waar nie?”

Ek het gesê, “Nee, liefling, jy lyk goed.”

Vir omtrent ses maande het ons gewerk met alles wat in ons was, om haar lewe te probeer red, 
maar sy het steeds swakker en swakker geword.
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Eendag was ek op patrollie en ek het my radio aangeskakel gehad, en ek het gedink ek het hulle 
hoor sê, maak 'n oproep op die radio, het gesê, “Vir William Branham, kom dadelik na die hospitaal, vrou 
sterwend.” Ek het teruggehaas hospitaal toe so vinnig as wat ek kon, die rooi lig en die sirene 
aangeskakel, en gery. En toe het ek—ek het by die hospitaal gekom en ek het gestop, ingehardloop. Toe 
ek deur die -die hospitaal gaan , het ek 'n klein vriend van my gesien toe ons saam visgevang het, ons 
het saam gehardloop as seuns, Sam Adair.

Dokter Sam Adair, hy is die een wat die visioen was wat nie lank gelede gekom het nie en het hom 
van die kliniek vertel. En hy het gesê, as enigiemand die visioen betwyfel het, bel hom net, jy wil weet 
of dit reg was of nie.

En so toe het hy hier aangekom soos dit, en hy het sy hoed in sy hand gehad. Hy het na my gekyk 
en hy het net begin huil. En ek het na hom toe gehardloop, my arms om hom gegooi. Hy het sy arms om 
my gesit, gesê, “Billy, sy gaan.” Hy het gesê, “Ek's jammer. Ek het alles gedoen wat ek kon doen, ek het 
spesialiste gehad en alles.”
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Ek het gesê, “Sam, sekerlik sy gaan nie!”

Gesê, “Ja, sy gaan.”

En hy het gesê. “Moenie daar ingaan nie, Bill.”

En ek het gesê, “Ek moet ingaan, Sam.”

En hy het gesê, “Moet dit nie doen nie. Moenie, moet asseblief nie.”

Ek het gesê, “Laat my ingaan.”

Gesê, “Ek sal saam met jou gaan.”

Ek het gesê, “Nee, bly jy hierbuite. Ek wil by haar wees in haar laaste minute.”

Gesê, “Sy's bewusteloos.”

Ek het in die kamer ingestap. En die verpleegster het daar gesit, en sy het gehuil, want sy en Hope 
was skoolmaats saam. En so het ek oorgekyk, en sy het begin huil, haar hand opgesteek. En begin 
oorstap.
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En ek het omgekyk, en haar geskud. Daar was sy, sy het afgegaan van omtrent honderd -en -
twintig pond, na omtrent sestig. En ek—ek het haar geskud. En as ek 'n honderd jaar oud word, sal ek 
nooit vergeet wat gebeur het nie. Sy het omgedraai, en daardie yslike groot mooi oë het opgekyk na my. 
Sy het geglimlag. Sy het gesê, “Waarom het jy my teruggeroep, Billy?”

Ek het gesê, “Liefling, ek het net die kontant …”
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Ek moes werk. Ons was baie diep in die skuld en honderde dollars doktersrekening, en niks om dit 
mee te betaal nie. En ek moes net werk. En ek het haar twee of drie keer per dag gesien, en elke aand, 
en dan wanneer sy in daardie toestand was.
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Ek het gesê, “Wat bedoel jy, 'Roep' jou 'terug'?”

Sy het gesê, “Bill, jy het daaroor gepreek, jy het daaroor gepraat, maar jy het geen idee wat Dit is 
nie.”

Ek het gesê “Waarvan praat jy?”

Sy het gesê, “Hemel.” Sy het gesê, “Kyk,” het sy gesê, “ek is Huis toe begelei deur sommige mense, 
mans of vroue of iets. Hulle was in wit geklee.” En sy het gesê, “Ek was gerus en vrede.” Het gesê, 
“Groot mooi voëls wat van boom tot boom vlieg.” Sy het gesê, “Moenie dink ek is buite myself nie.” Sy 
het gesê, “Billy, ek gaan jou ons fout vertel.” Sy het gesê, “Gaan sit.” Ek het nie; Ek het neergekniel, 
haar hand gevat. Sy het gesê, “Weet jy waar ons fout is?”

En ek het gesê, “Ja, liefling, ek weet.”

Sy het gesê, “Ons moes nooit na Mamma geluister het nie. Daardie mense was reg.”

En ek het gesê, “Ek weet dit.”

Sy het gesê, “Belowe my dit, dat jy na daardie mense sal gaan,” gesê, “omdat hulle reg is.” En sy 
het gesê, “Maak my kinders so groot.” En ek … Sy het gesê, “Ek wil jou iets vertel.” Sy het gesê, “Ek is 
sterwend, maar” het gesê “dis … Ek vrees nie—ek vrees nie om te gaan nie.” Het gesê, “Dis—dis pragtig.” 
Sy het gesê, “Die enigste ding, ek haat dit om jou te verlaat, Bill. En ek weet jy het hierdie twee 
kindertjies om groot te maak.” Sy het gesê, “Beloof my dat—dat jy nie alleen sal bly en my kinders van 
pilaar tot pilaar laat trek nie.” Dit was 'n verstandige ding vir 'n een-en-twintig-jaar-oue moeder.

En ek het gesê, “Ek kan dit nie belowe nie, Hope.”

Sy het gesê, “Belowe my asseblief.” Gesê, “Een ding wil ek vir jou sê.” Gesê, “Onthou jy daardie 
geweer?” Ek is net mal oor gewere. En sy het gesê, “Jy wou daardie geweer daardie dag koop en jy het 
nie genoeg geld gehad om die afbetaling te maak nie.”

Ek het gesê, “Ja.”

Sy het gesê, “Ek het my geld gespaar, my sente, om daardie afbetaling op daardie geweer vir jou te 
probeer maak.” Sy het gesê, “Nou, wanneer dit verby is en jy gaan terug huis toe, kyk op op die duofou 
… of die opvoubed, onder daardie stuk papier bo -op, en jy sal die geld daar kry.” Sy het gesê, “Beloof 
my dat jy daardie geweer sal koop.”

Julle weet nie hoe ek gevoel het toe ek daardie dollar vyf-en-sewentig sent (in nikkel) daar sien lê 
het nie. Ek het die geweer.

En sy het gesê, “Onthou jy daardie keer toe jy middestad toe gegaan het om vir my 'n paar kouse te 
koop, en ons sou Fort Wayne toe gaan?”
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Ek het gesê, “Ja.”

Ek het ingekom van visvang, en sy het gesê … Ons moes na Fort Wayne gaan, ek moes daardie aand 
preek. En sy het gesê, “Jy weet, ek het jou gesê, 'Daar's twee verskillende soorte.'” Een genaamd 
“chiffon.” En wat is die ander een, rayon? Is dit reg? Rayon en chiffon. Wel, wat ook al, chiffon was die 
beste. Is dit reg? En sy het gesê, “Nou, kry jy vir my chiffon, die volle styl.” Julle weet daardie ding wat 
daardie dingetjie agter in die kous het, aan die bokant? En ek het niks van vroue se klere geweet nie, so 
ek …

En ek het in die straat afgegaan en gesê, “Chiffon, chiffon, chiffon, chiffon,” probeer bly dink aan: 
“chiffon, chiffon, chiffon.”

Iemand het gesê, “Hallo, Billy!”

Ek het gesê, “O, hallo, hallo.” “Chiffon, chiffon, chiffon, chiffon, chiffon.”

En ek het by die hoek gekom en ek het Mnr. Spon ontmoet. Hy het gesê, “Haai, Billy, weet jy die 
babers byt nou daar aan die kant van daardie laaste hawer?”

Ek het gesê, “Sekerlik, is dit reg?”

“Ja.”
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Ek het nou gedink, toe ek hom verlaat het, “Wat was daardie goed?” Ek het dit vergeet.

So Thelma Ford, 'n meisie wat ek geken het, het by die tien-sent winkel gewerk. En ek het geweet 
hulle verkoop vroue se kouse daar, so ek het daarheen gegaan. Ek het gesê, “Hi, Thelma.”
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En sy het gesê, “Hi, Billy. Hoe gaan dit met jou? Hoe's Hope?”

En ek het gesê, “Goed.” Ek het gesê, “Thelma, ek wil 'n paar sokkies vir Hope hê.”

Sy het gesê, “Hope wil nie sokkies hê nie.”

Ek het gesê, “Ja, mevrou, sy wil beslis.”

Gesê “Jy bedoel kouse.”

“O, sekerlik,” het ek gesê, “dis wat dit is.” Ek het gedink, “Uh-o, ek het klaar my onkunde gewys.”

En sy het gesê, “Watter soort wil sy hê?”

Ek het gedink, “Uh-o!” Ek het gesê, “Watter soort het jy?”

Sy het gesê, “Wel, ons het rayon.”

Ek het nie die verskil geken nie. Rayon, chiffon, dit klink alles dieselfde. Ek het gesê, “Dis wat ek wil 
hê.” Sy het gesê … Ek het gesê, “Gee vir my 'n paar van hulle, vol styl.” En sy … Ek het dit verkeerd. 
Wat is dit? Vol mode. “Volle mode.” En so het ek gesê, “Kry vir my 'n paar van hulle reg.”
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En toe sy gaan om dit vir my te gee, was hulle net omtrent dertig sent, twintig sent of dertig sent, 
omtrent die helfte van die prys. Wel, ek het gesê, “Gee my twee paar van hulle.” Sien?

En ek het teruggegaan huis toe, en ek het gesê, “Jy weet, liefling, julle vroue koop oral in die dorp 
om winskopies te kry.” Julle weet hoe julle daarvan hou om te kraai. En ek het gesê, “Maar hier, kyk hier, 
ek het twee paar gekoop vir die prys waarmee jy een paar koop. Sien?” Ek het gesê, “O, dit is my 
persoonlike vermoë.” Sien, ek het gesê—ek het gesê, “Jy weet, Thelma het aan my hierdie verkoop.” Ek 
het gesê, “Sy het my hulle dalk teen halfprys laat kry.”
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Sy het gesê, “Het jy chiffon gekry?”

Ek het gesê, “Ja, mevrou.” Dit het alles vir my dieselfde geklink, ek het nie geweet daar was enige 
verskil nie.

En sy het vir my gesê, sy het gesê, “Billy.” Ek het vreemd gevind toe sy by Fort Wayne gekom het, 
moes sy nog 'n paar kouse kry. Sy het gesê, “Ek gee hulle vir jou moeder,” gesê, “hulle is vir ouer vroue.” 
Gesê, “Ek is jammer ek het dit gedoen.”
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En ek het gesê, “O, dis in orde, liefling.”

En sy het gesê, “Nou, moenie—moenie alleen lewe nie.” En sy het gesê … Sy het nie geweet wat 
gaan gebeur 'n paar uur van toe af nie. En ek het haar lieflike hande vasgehou terwyl die Engele van God 
haar weggedra het.

Ek het huis toe gegaan. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek het daar in die nag gelê en ek 
het gehoor … Ek dink dit was 'n klein muisie, was in die ou rooster waar ons 'n paar koerante daarin 
gehad het. En ek het die deur met my voet toegemaak, en daar het haar kimono aan die agterkant 
gehang, (en daar in daardie lykshuis gelê). En net binne 'n rukkie het iemand my gebel, gesê,“Billy!” En 
dit was Broer Frank Broy. Hy het gesê, “Jou baba is sterwend.”
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Ek het gesê, “My baba?”

Gesê, “Ja, Sharon Rose.” Gesê, “Dok is nou daarbo, en het gesê, 'Sy het tuberkulêre meningitis, sy 
het dit van haar moeder gekry.'” En gesê, “Sy is sterwend.”

Ek het in die motor geklim, soontoe gegaan. En daar was sy, die liewe dingetjie. En hulle het haar na 
die hospitaal gehaas.
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Ek het uitgegaan om hom te sien. Sam het nader gekom en gesê, “Billy, jy moenie in daardie kamer 
ingaan nie, jy moet aan Billy Paul dink.” Het gesê, “Sy's sterwend.”

Ek het gesê, “Dok, ek—ek moet my baba sien.”

Hy het gesê, “Nee, jy kan nie ingaan nie.” Gesê, “Sy het breinvliesontsteking, Billy, en jy sal vir Billy 
Paul aansteek.”
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En ek het gewag totdat hy uitgegaan het. Ek kon dit nie verduur om haar te sien sterf nie, en haar 
ma wat daar in die ondernemer se vestiging lê nie. Ek sê julle, die weg van 'n oortreder is moeilik. En ek
—ek het gegaan, by die deur ingeglip, en toe Sam uitgegaan het en die verpleegster uitgegaan het, het 
ek afgegaan in die kelder. Dis 'n klein hospitaal. Sy was in 'n geïsoleerde plek, en die vlieë was in haar 
ogies. En hulle het 'n klein … wat ons noem 'n “muskiet net,” of klein net oor haar oë. En sy sou … met 
klein spasma, haar klein vet beentjie het op en af beweeg soos daardie, en haar handjies, met daardie 
spasma. En ek het na haar gekyk, en sy was net groot genoeg om oulik te wees, omtrent agt maande 
oud.
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En haar ma het haar altyd daarbuite gesit met haar driehoekies aan, julle weet, in die werf, as ek 
gekom het. En ek sou die toeter blaas,, en sy sou gaan, “goo-goo, goo-goo,” reik uit na my, julle weet.
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En daar het my liefling gelê, sterwend. Ek het afgekyk na haar, en ek het gesê, “Sharry, jy ken 
Pappa? Jy ken Pappa, Sharry?” En toe sy gekyk het … Sy het so swaargekry dat een van daardie mooi 
blou ogies gekruis het. Dit het gevoel of my hart wil uitskeur in my.

Ek het gekniel, ek het gesê, “Here, wat het ek gedoen? Het ek nie die Evangelie op die straathoeke 
verkondig nie? Ek het alles gedoen wat ek weet om te doen. Moet dit nie teen my hou nie. Ek het nooit 
daardie mense 'gemors' genoem nie. Dit was sy wat daardie mense 'gemors' genoem het.” Ek het gesê, 
“Ek's jammer dit het alles gebeur. Vergewe my. Moenie—moenie my baba neem nie.” En terwyl ek gebid 
het, het dit gelyk soos 'n swart … soos 'n laken of lap wat afkom. Ek het geweet Hy het my geweier.

Nou, daar was die moeilikste en die mees verraderlike tyd van my lewe. Toe ek opgestaan en na haar 
gekyk het, en ek het gedink … Satan het in my gedagtes geplaas, “Wel, jy bedoel, so hard soos jy 
gepreek het, en die manier wat jy gelewe het, en nou wanneer dit kom by jou eie baba, wys Hy jou 
weg?”
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En ek het gesê, “Dis reg. As Hy nie my baba kan red nie, dan kan ek nie …” Ek het gestop. Ek—ek 
het net nie geweet wat om te doen nie. En toe het ek dit gesê, ek het gesê, “Here, U het haar vir my 
gegee en U het haar weggeneem, geseënd sy die Naam van die Here! As U my selfs neem, sal ek U 
steeds liefhê.”

En ek het my hand op haar gesit, ek het gesê, “Seën jou, liefling. Pappa wou jou grootmaak, met my 
hele hart wou ek jou grootmaak, en jou grootmaak om die Here lief te hê. Maar die Engele kom vir jou, 
liefling. Pappa sal jou liggaampie neem en dit op die arms van Mamma lê. Ek sal jou saam met haar 
begrawe. Eendag sal Pappa jou ontmoet, wag jy net daar saam met Mamma.”

Toe haar moeder sterwend was, het sy gesê, laaste woorde wat sy gesê het, sy het gesê. “Bill, bly 
op die veld.”
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Ek het gesê, “Ek sal …” Sy het gesê … Ek het gesê, “As ek op die veld is wanneer Hy kom, sal ek die 
kinders kry en ontmoet. As ek nie is nie, sal ek by jou begrawe word. En jy gaan daar aan die regterkant 
van die groot poort, en wanneer jy hulle almal sien inkom, staan daar en begin roep, 'Bill! Bill! Bill!' net so 
hard as wat jy kan. Ek sal jou daar ontmoet.” Ek het haar totsiens gesoen. Ek is vandag op die slagveld. 
Dit was byna twintig jaar gelede. Ek het 'n afspraak met my vrou, ek gaan haar ontmoet.

En ek het die babatjie geneem toe dit gesterf het, en dit op die arms van die moeder gesit, en ons 
het dit na die begraafplaas toe geneem. En ek het daar gestaan om Broer Smith te hoor, die Metodiste 
prediker wat die begrafnis gepreek het, “As tot as, en stof tot stof.” (En ek het gedink, “Hart tot hart.”) 
Daar het sy gegaan.
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Nie lank daarna nie, het ek klein Billy een oggend daarheen geneem. Hy was net 'n klein kêreltjie. Hy 
was …

Dis waarom hy by my bly hou en ek by hom bly, ek moes beide Pappa en Mamma (albei) vir hom 
wees. Ek sou sy botteltjie neem. Ons kon nie bekostig om snags 'n vuur te hê om sy melk warm te hou 
nie, en ek sou dit onder my rug so lê en dit warm hou deur die hitte van my liggaam.

Ons het saamgestaan soos vriende, en een van die dae wanneer ek van die veld af gaan, wil ek vir 
hom die Woord oorhandig, en sê, “Gaan voort, Billy. Jy bly Daarby.” Party mense wonder waarom ek hom 
die heeltyd by my het. Ek kan hom nie opgee nie. Hy's selfs getroud, maar ek onthou steeds sy het vir 
my gesê, “Bly by hom.” En ons het saamgestaan soos vriende.

Ek onthou hoe ek in die dorp rondgeloop het, die bottel onder my arm, hy sou begin huil. Een aand 
was hy … ons het uitgeloop in die agterplaas waar net … (Toe sy gereed gemaak het om hom te kry, het 
sy gesmoor, en ek … net 'n meisie, julle weet.) En ek sou heen -en -weer loop van die ou akkerboom 
agter in die erf. En hy het uitgeroep vir sy Mamma, en ek het nie enige Mamma gehad om hom na toe te 
neem nie. En ek sou hom dra, ek sou sê, “O, liefling.” Ek het gesê …
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Hy het gesê, “Pappa, waar is my mamma? Het jy haar in daardie grond gesit?”

Ek het gesê, “Nee, liefling. Sy's in orde, sy's bo in die Hemel.”

En hy het iets daar gesê, een middag, wat my soort van wou dood maak, Hy het gehuil, was laat in 
die aand, en ek het hom so op my rug gedra, hom op my skouer gedra en hom so geklop. En hy het 
gesê, “Pappa, gaan kry asseblief Mamma en bring haar hier.”
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En ek het gesê, “Liefling, ek kan nie Mamma kry nie. Jesus …”

Gesê, “Wel, sê vir Jesus om vir my my mamma te stuur. Ek wil haar hê.”

En ek het gesê, “Wel, liefling, ek … ek en jy gaan haar eendag sien.”

En hy het gestop, gesê, “Pappa!”

En ek het ges, “Ja?”

Gesê, “Ek het Mamma daarbo gesien op daardie wolk.”

Goeiste, wou my dood maak! Ek het gedink, “Goeiste! 'Ek het Mamma daarbo op daardie wolk 
gesien.'” Ek het net amper flou geword. Ek het die kêreltjie so vas gedruk teen my boesem soos dit, en 
net my kop afgehou, binne gegaan.

Dae het verbygegaan. Ek kon dit nie vergeet nie. Ek het probeer werk. Kon nie teruggaan huis toe 
nie, dit was nie meer 'n huis nie. En ek wou bly. Ons het niks gehad nie behalwe net daardie ou 
opgeskeurde meubels, maar dis iets wat ek en sy saam geniet het. Dit was tuis.
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En ek onthou eendag het ek probeer om in die staatsdiens te werk. Ek het opgegaan om 'n ou 
sekondêre reg te maak, het afgehang, dit was baie vroeg in die oggend. En ek het teen hierdie kruis op 
geklim. (En ek kon nie daardie baba opgee nie. Ek kon my vrou sien gaan, maar daardie baba gaan, net 
'n klein dingetjie.) En ek was daar op, en ek het gesing, “Op die heuwel ver, het 'n ou ruwe Kruis 
gestaan.” En die primêre het afgehardloop na die transformator en uitgegaan in (julle weet) sekondêr. En 
ek het daarbo gehang. En ek het toevallig gekyk, en die son wat agter my opgekom het. En daar, my 
hande uitgestrek en die teken van daardie Kruis op die—op die heuwel. Ek het gedink, “Ja, dit was my 
sondes wat Hom daar geplaas het.”

Ek het gesê, “Sharon, liefling, Pappa wil jou so graag sien, liefling. Hoe graag wil ek jou weer in my 
arms hou, jou liewe dingetjie.” Ek het buite myself geraak. Dit was weke gewees. Ek het my 
rubberhandskoen afgetrek. Daar is drie-en-twintig honderd volt wat reg langs my loop. Ek het my 
rubberhandskoen afgetrek. Ek het gesê, “God, ek haat dit om dit te doen. Ek is 'n lafaard.” “Maar, Sharry, 
Pappa gaan jou en Mamma net binne 'n paar minute sien.” Het my handskoen begin uittrek, om my hand 
op daardie drie-en-twintig honderd te sit. Dit sou breek … Wel, jy sou nie eens enige bloed in jou oor hê 
nie. En so het ek—ek—ek daardie handskoen begin uittrek, en iets het gebeur. Toe ek by gekom het, het  
ek op die grond gesit met my hande op soos hierdie, na my gesig, gehuil. Dit was God se genade, of ek 
sou nie 'n genesingsdiens hier gehad het nie, ek is seker daarvan. Dit was Hy wat Sy gawe beskerm het, 
nie ek nie.
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Ek het huis toe begin. Ek het opgehou, my gereedskap weggesit. En teruggegaan, ek het gesê, “Ek 
gaan huis toe.”
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Ek het om die huis begin, en ek het die pos in die huis opgetel, soort van koud, en ek het ingegaan. 
Ons het een kamertjie gehad, ek het daar op 'n bedjie geslaap, en die ryp wat opgekom het, en daardie 
ou stoof. Ek het die pos geneem en ek het in die pos gekyk, en die eerste ding daaraan was haar klein 
Kersbesparing, tagtig sent: “Mejuffrou Sharon Rose Branham.” Daar was dit, alles weer oor.

Ek was 'n wildbewaarder. Ek het daar ingesteek en my geweer, pistool, uit die holster gekry. Ek het 
gesê, “Here, ek—ek kan nie meer langer gaan nie, ek—ek is sterwend. Ek's—ek's so gepynig.” Ek het die  
hamer teruggetrek op die geweer, dit tot teen my kop gesit, daar gekniel op daardie bed in daardie 
donker kamer. Ek het gesê, “Ons Vader Wat in die Hemel is, laat U Naam geheilig word. Laat U Koninkryk 
kom, U wil geskied,” en soos ek probeer het, en ek daardie sneller gedruk het so hard as wat ek kon, het 
ek gesê, “op die aarde soos dit in die Hemel is. Gee ons vandag ons daaglikse brood.” En dit wou nie 
afgaan nie!
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En ek het gedink, “O God, U skeur my net aan stukke? Wat het ek gedoen? U wil my nie eens laat 
sterf nie.” En ek het die geweer neergegooi, en dit het afgegaan en deur die kamer geskiet. Ek het gesê, 
“God, waarom kan ek nie sterf en daaruit kom nie? Ek kan net nie verder gaan nie. Jy moet iets aan my 
doen.” En ek het omgeval en begin huil op my klein, vuil ou bed daar.

En ek moes aan die slaap geraak het. Ek weet nie of ek aan die slaap was of wat gebeur het nie.
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Ek het altyd verlang om Wes te gaan. Ek wou altyd een van daardie hoede hê. My pa het perde 
ingebreek in sy jong dae, en ek wou altyd een van daardie hoede hê. En Broer Demos Shakarian het vir 
my gister een gekoop, eerste een wat ek gehad het (ooit gehad het) soos daardie, een van daardie 
soort westerse hoede.

En ek het gedink ek gaan daarlangs deur die grasvlaktes, en sing daardie lied, “Daar's 'n wiel op die 
wa wat stukkend is, teken op die plaas, 'Te Koop.'” En soos ek aangegaan het, het ek 'n ou bedekte wa 
gesien, soos 'n ou prêrie -skoener, en die wiel was gebreek. Natuurlik, dit het my gebroke familie 
verteenwoordig. En soos ek naby gekom het, het ek gekyk, en daar het 'n—'n baie mooi, jong meisie 
gestaan, omtrent twintig jaar oud, wit vloeiende hare en blou oë, geklee in wit. Ek het na haar gekyk, ek 
het gesê, “Hoe gaan dit met jou?” Het voortgegaan.
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Sy het gesê, “Hallo, Pa.”

En ek het teruggedraai, Ek het gesê, “Pa?” “Wel,” het ek gesê, “hoe, Mejuffrou, kan jy … kan ek jou 
pappa wees wanneer jy so oud is soos ek is?”

Sy het gesê, “Pappa, jy weet net nie waar jy is nie.” En ek het gesê, “Wat bedoel jy?”

Sy het gesê, “Hierdie is die Hemel.” Gesê, “Op aarde was ek jou klein Sharon.”

“Wel,” het ek gesê, “liefling, jy was net 'n babatjie.”

Het gesê, “Pappa, klein babatjies is nie klein babatjies hier nie, hulle is onsterflik. Hulle word nooit 
oud of word nooit groot nie.”

En ek het gesê, “Wel, Sharon, skat, jy—jy's 'n mooi, jong vrou.”

Sy het gesê, “Mamma wag vir jou.”

En ek het gesê, “Waar?”

Sy het gesê, “Bo by jou nuwe huis.”

En ek het gesê, “Nuwe huis?” Branhams is swerwers, hulle het nie huise nie, hulle net … En ek het 
gesê, “Wel, ek het nooit 'n huis gehad nie, liefling.”

Sy het gesê, “Maar jy het een hierbo, Pappa.” Ek bedoel nie om 'n baba te wees nie, maar dis net so 
werklik vir my. [Broer Branham ween - Red.] Soos ek daaraan begin dink, kom dit alles weer terug. Gesê, 
“Jy het een hier, Pappa.” Ek weet ek het een daar oorkant, eendag sal ek daarheen gaan. Sy het gesê, 
“Waar is Billy Paul, my broer?”

En ek het gesê, “Wel, ek het hom by Mev. Broy gelos, net 'n paar minute gelede.”

Gesê, “Moeder wil jou sien.”

En ek het omgedraai en gekyk, en daar was yslike groot paleise, en die Heerlikheid van God wat 
rondom hulle opgekom het. En ek het 'n Engele koor hoor sing,“My Tuiste, lieflike Tuiste.” Ek het met lang 
trappe begin, hardloop net so hard as wat ek kon. En toe ek by die deur kom, daar het sy gestaan, 'n 
wit kleed aan, daardie swart hare, lank, wat agter haar rug hang. Sy het haar arms uitgesteek, soos sy 
altyd het wanneer ek moeg van die werk af gekom het of iets. Ek het haar aan die hande gevang, en ek 
het gesê, “liefling, ek het Sharon daar gesien.” Ek het gesê, “Sy het 'n mooi meisie geword, het sy nie?”
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Sy het gesê, “Ja, Bill.” Sy het gesê, “Bill.” Het haar arms om my gesit, (en sy het gesê) net om my 
skouers, sy het my begin klop, sy het gesê, “Hou op bekommer oor my en Sharon.”

Ek het gesê, “liefling, ek kan dit nie help nie.”

Sy het gesê, “Nou ek en Sharon is beter daaraan toe as jy.” En het gesê, “Moenie meer oor ons 
bekommer nie. Sal jy my belowe?”

En ek het gesê, “Hope, ”het ek gesê, “ek was so eensaam oor jou en vir Sharon, en Billy huil die 
heeltyd oor jou.” Ek het gesê, “Ek weet nie wat om met hom te doen nie.”

En sy het gesê, “Dit sal reg wees, Bill.” Sy het gesê, “Beloof my net jy sal nie meer bekommerd wees 
nie.” En sy het gesê, “Wil jy nie gaan sit nie?” En ek het omgekyk en daar was 'n yslike groot stoel.

En ek onthou ek het 'n stoel probeer koop. Nou, ter afsluiting. Ek het eenkeer 'n stoel probeer koop. 
Ons het net daardie ou—ou gewone hout onderstoele vir daardie ontbytstel gehad. Ons moes hulle 
gebruik, die enigste stoele wat ons gehad het. En ons kan een van hierdie stoele koop wat jy agter laat 
sit het, soos 'n … Ek vergeet watter soort gemakstoel. En dit het sewentien dollar gekos, en jy kon drie 
dollars af betaal en 'n dollar per week. En ons kry een. En, o, wanneer ek sou inkom … Ek sou  heeldag
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werk, en preek tot middernag in strate en waar ek ook al kon preek.

En—en ek het eendag agtergeraak met my betalings. Ons kon dit nie maak nie, en dit het dag na 
dag geword, en uiteindelik het hulle eendag gekom en my stoel gekry en dit geneem. Daardie aand, ek 
sal nooit vergeet nie, het sy vir my 'n kersiepastei gebak. Arme ou dingetjie, sy—sy—sy het geweet ek 
gaan teleurgesteld wees. En na die aandete het ek gesê, “Waarom is jy so goed vanaand, lieflin?”

En sy het gesê, “Sê, ek het die kêrels in die buurt gehad om vir jou visvangwurms te grawe. Dink jy 
nie ons behoort af te gaan na die rivier en 'n rukkie vis vang nie?”

En ek het gesê, “Ja, maar …”

En sy het begin huil. Ek het geweet daar was iets verkeerd. Ek het 'n idee gehad, want hulle het 
alreeds vir my 'n kennisgewing gestuur dat hulle dit kom haal. En ons kon nie daardie dollarbetaling per 
week maak nie. Ons kon nie, het nie … kon dit nie bekostig nie. Sy het haar arms om my gesit, en ek het 
na die deur gegaan en my stoel was weg.
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Sy het my Daarbo vertel, sy het gesê, “Onthou jy daardie stoel, Bill?”

En ek het gesê, “Ja, liefling, ek onthou.”

Gesê, “Dis waaraan jy gedink het, was dit nie?”

“Ja.”

Gesê, “Wel, hulle sal nie hierdie een neem nie, hierdie een is betaal.” Sy het gesê, “Gaan sit net 'n 
oomblik, ek wil met jou praat.”

En ek het gesê, “Liefling, ek verstaan dit nie.”

En sy het gesê, “Beloof my, Billy, belowe my dat jy nie meer bekommerd sal wees nie. Jy gaan nou 
terug.” En het gesê, “Beloof my jy sal nie bekommerd wees nie.”

En ek het gesê, “Ek kan dit nie doen nie, Hope.”

En net toe kom ek by, dit was donker in die kamer. Ek het omgekyk, en ek het haar arm om my 
gevoel. Ek het gesê, “Hope, is jy hier in die kamer?”
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Sy het my begin klop. Sy het gesê, “Gaan jy vir my daardie belofte maak, Bill? Beloof my jy sal nie 
trou nie … bekommer nie meer nie.”

Ek het gesê, “Ek belowe jou.”

En toe het sy my twee of drie keer geklop, en sy was weg. Ek het opgespring en die lig aangeskakel, 
oral gekyk, sy was weg. Maar sy het net uit die kamer gegaan. Sy is nie weg nie, sy lewe steeds. Sy 
was 'n Christen.

Ek en Billy het 'n tyd gelede hier na die graf gegaan, 'n blommetjie gepluk vir sy ma en suster, net op 
'n Paasoggend, en ons het gestop. Die kêreltjie het begin huil, hy het gesê, “Pappa, my mamma is 
daaronder.”

131

Ek het gesê, “Nee, liefling. Nee, sy is nie daar nie. Suster is nie daar nie. Ons het 'n gevoude graf 
hier, maar ver oor die see is daar 'n oop graf waar Jesus opgestaan het. En eendag sal Hy kom, sal Hy 
Suster en Mamma saam met Hom bring.”

Ek is vandag op die slagveld, vriende. Ek—ek kan net nie meer vertel nie. Ek … [Broer Branham ween 
- Red.] God seën julle. Laat ons ons hoofde 'n oomblik buig.

O Here! Baiekeer, Here, ek is seker mense verstaan nie, wanneer hulle dink hierdie dinge kom maklik. 
Maar daar's 'n groot dag aan die kom wanneer Jesus sal kom en al hierdie smarte sal uitgewis word. Ek 
bid, Hemelse Vader, dat U ons sal help om voorbereid te wees.
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En daardie laaste belofte, toe ek haar op die wang gesoen het daardie oggend, dat ek haar daardie 
dag daar sou ontmoet. Ek glo sy sal by daardie pos staan, my naam uitroep. Ek het getrou aan daardie 
belofte gelewe sedertdien, Here, om die wêreld, in alle soorte plekke, probeer om die Evangelie te bring. 
Word nou oud, en moeg, ek is uitgeput. Een van hierdie dae gaan ek hierdie Bybel vir die laaste keer 
toemaak. En, God, hou my getrou aan die belofte. Hou U genade om my, Here. Laat ek nie kyk na die 
dinge van hierdie lewe nie, maar lewe vir die dinge wat anderkant is. Help my om eerlik te wees. Ek vra 
nie vir 'n blombedding van gemak nie, nee, Here, wanneer my Christus daar gesterf het onder lyding. En 
al die res van hulle het so gesterf. Ek vra nie vir enige maklike ding nie. Laat my net eerlik wees, Here, 
eerlik. Laat mense my liefhê sodat ek hulle na U kan lei. En eendag wanneer dit alles verby is en ons 
bymekaar kom onder die immergroen bome, wil ek haar aan die hand kry en haar opstap, om die mense
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van Angelus Temple en al die ander te wys. Dit sal dan 'n wonderlike tyd wees.

Ek bid dat U genade hier op elkeen van ons sal rus. En diegene wat hier is, Here, mag U nie eens ken 
nie. En miskien het hulle een of ander geliefde oorkant die see daar oorkant. As hulle nooit hulle belofte 
vervul het nie, mag hulle dit nou doen, Here.

Terwyl ons ons hoofde buig, wonder ek in hierdie groot yslike ouditorium vanmiddag, hoeveel van 
julle sê, “Broer Branham, ek wil ook my geliefdes ontmoet. Ek—ek—ek het 'n paar geliefdes net oorkant  
die rivier daar oorkant”? Miskien het jy 'n belofte gemaak dat jy hulle sou ontmoet, miskien toe jy vir 
Moeder “totsiens” daarbo by die graf daardie dag gesê het, miskien toe jy vir klein Suster “totsiens” 
gesê het, of Pa, of party van hulle by die graf, het belowe jy sou hulle ontmoet, en jy—jy het nog nooit 
daardie voorbereiding gemaak nie. Dink julle nie dis nou 'n goeie tyd om dit te doen nie?
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Verskoon my opbreek. Maar, o, goeiste, jy besef nie, vriend. Jy weet nie watter—watter offer nie! 
Dis skaars nie alles, van die lewensverhaal nie.

Hoeveel van julle wil nou graag opstaan en hiernatoe stap vir gebed, sê, “Ek wil my geliefdes 
ontmoet”? Staan op uit die gehoor en kom hierheen. Sal jy dit doen? As iemand nog nooit daardie 
voorbereiding getref het nie. God seën jou, meneer. Ek sien 'n bejaarde gekleurde man wat aankom, 
ander kom. Beweeg jouself, julle in die balkonne daarbo, beweeg net reguit in die paadjie in. Of staan op, 
julle wat onthou wil word in 'n woord van gebed net nou. Dis reg. Staan reg op jou voete. Dis goed. 
Staan op, oral, julle wat sou sê, “Ek het 'n vader daar oorkant, ek het 'n moeder of 'n geliefde daar 
oorkant. Ek wil hulle gaan sien. Ek wil hulle in vrede ontmoet.” Sal jy opstaan, net op jou voete staan, 
enige plek in die gehoor. Staan op jou voete, sê, “Ek wil aanvaar.”
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God seën jou, dame. God seën jou daaragter. En seën julle daarbo. Here seën jou hier, meneer. Dis 
reg. Bo in die balkon, die Here seën jou. Rondom, oral, staan nou op op julle voete om 'n woord van 
gebed te hê, terwyl die Heilige Gees hier is en in ons harte beweeg, om—om—om op te breek.
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Julle weet, wat die kerk vandag nodig het, is 'n opbreek. Ons moet afgaan na die Pottebakker se 
Huis. Ons stywe tuisgemaakte teologie werk een of ander tyd nie so goed nie. Wat ons nodig het, is 'n 
outydse opbreek, bekering in ons harte, sag word teenoor God. Is dit nou al wat gereed is om te staan?

Laat ons dan ons hoofde buig vir gebed.

O Here, Wie Jesus teruggebring het vir die … uit die dood, om ons almal te regverdig deur geloof, 
deur te glo. Ek bid, Here, dat hierdie wat nou op hulle voete staan om U te aanvaar, ek bid dat vergifnis 
vir hulle sal wees. En, O Here, ek bid dat hulle U sal aanvaar as hulle Verlosser en Koning en Minnaar, en 
miskien het hulle 'n mamma of 'n pappa of iemand net oorkant die see. Daar's een ding seker, hulle het 'n 
Verlosser. Mag hulle vergewe word van hulle sondes, en al hulle ongeregtigheid uitgewis word, sodat 
hulle siele gewas kan word in die Bloed van die Lam, en hulle in vrede van hierna lewe.
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En een of ander glorieryke dag wanneer dit alles verby is, mag ons by U Huis vergader, en daar wees 
as ongebroke families, om ons geliefdes te ontmoet wat aan die ander kant wag. Hierdie, ons gee hulle 
aan U op, dat “U hom in volmaakte vrede sal hou wie se hart aan Hom getrou is.” Skenk dit, Here, soos 
ons hulle aan U toevertrou. In die Naam van U Seun, die Here Jesus. Amen.

God seën julle. Ek is seker die werkers sien waar jy staan, en hulle sal reg wees met jou binne 'n 
paar minute.
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En nou aan hulle wat gebedskaarte gaan ontvang. Billy, waar is Gene en Leo, is hulle agter? Hulle is 
hier om die gebedskaarte uit te gee net binne 'n paar minute. Broer sal die gehoor verdaag in gebed, en 
die gebedskaarte sal uitgegee word. Ons sal hier binne 'n rukkie wees, om vir die siekes te bid. Goed, 
broer.


