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23 Julie 1961 (Oggend)

Ons is vanmôre dankbaar vir die Teenwoordigheid van die Here God, wat die vroeë dienste sou begin 
deur ons 'n boodskap te gee, dat—dat ons moet “luister, eerbiedig wees” voor Hom, dat Hy iets het om 
vir ons te sê. Ek is seker dat Hy dit sal doen wat Hy belowe het. Hy hou altyd Sy Woord. En so is ons 
dankbaar om saam vergader te wees, lewend en hierdie kant van die ewigheid vanmôre, en in staat om 
die Here weer te aanbid, en onsself saam te vergader en van Hom te hoor. Dis waarom ons bymekaar 
kom, is vir hierdie einste doel.

1

Nou, ek het soort van ingestorm op Broer Neville, onverwags vandag, as gevolg van 'n sekere droom 
wat ek gehad het. Daardie … Ek glo in—in drome. Ek glo dat God met mense handel deur drome. En ek 
het 'n baie ongewone droom gehad eergisteraand, dat ek langs 'n heuwel gegaan het, sekere heuwel, 
gegaan na 'n eetplek waar ek my—my middagete sou hê. En ek het opgelet dat, soos ek naby die plek 
gekom het, het hulle musiek gespeel, 'n orkes het musiek met viole gespeel en die mense vermaak terwyl 
hulle geëet het. En daar was iets daaromtrent waarvan ek nie gehou het nie, so ek het net by die ding 
verbygegaan. En ek het iemand ontmoet wat teen 'n heuwel opgekom het. En ek het gekyk en baie 
mense het teen die heuwel opgekom na hierdie eetplek. Maar ek het soort van van hulle af weggegaan, 
teruggedraai na regs, of, na links.

2

En op een of ander manier, onder in die vallei, kon ek die Tabernakel sien. Ek het iemand se stem 
gehoor sê: “Ontmoet Broer Branham by 'n sekere-sekere oorgang. Hy kom daar teen die heuwel af. En 
vertel hom so-en-so 'n ding.” En ek het my gehaas om by hierdie kruising uit te kom.

3

En toe die persoon opkom, was dit Broer Neville wat sy bruin pak gedra het, het gelyk net soos hy 
lyk vanmôre terwyl hy daar sit. En hy het gesê: “Broer Branham, as jy in die stad gaan wees,” het gesê: 
“sou dit 'n—'n goeie ding vir jou wees om af te kom, want Broer Hank …” Nou, die enigste een wat ek 
ken, Broer Hank, is Broer Henry Carlson; ons noem hom Hank. Het gesê: “Hy mag dink dit was vreemd 
dat jy nie die Tabernakel meer besoek het as jy in die dorp gaan wees vir—in die stad vir 'n paar dae 
nie.” Ek het wakker geword.

En ek het soort van vreemd gevoel daaroor. Ek wou nie daardie tyd van die week pla voordat ek vir 
Broer Neville gevra het of hy iets spesiaals het vir vanmôre vir die kerk nie. So hy was genadig, soos 
altyd, het gesê: “Kom gerus.” So ons het net aangekom. Ek het hom laat gistermiddag geskakel en het 
vanmôre, onverwags vir enigeen van ons, ingekom.

Nou, ek glo dat dit 'n goeie ding sou wees, eerstens, vir my net om—om vir julle 'n paar dinge te 
verduidelik. Ek veronderstel ek is 'n baie vreemde persoon vir baie mense. En ek is soort van snaaks vir 
myself ook. Omdat ek die leiding van die Heilige Gees probeer volg net so naby as wat ek kan. En dit 
maak ons vreemd. Sien? Ons doen dinge waar ons—ons regtig gaan sit en partymaal wonder: “Waarom 
het ek soiets gedoen? Hoe kon ek ooit soiets gedoen het?” En net dan mag jy dink dat jy presies gedoen 
het wat jy nie moes gedoen het nie. Maar as jy net geduldig sal wees en geloof sal hê, en jy is seker dat 
God jou gelei het om dit te doen, sal jy uitvind dit werk net presies reg uit. Sien? En baie keer vind ons 
dit. En ek weet Broer Neville het dit baie keer gevind. En leiers en geestelike mense besef dit.

4

Dit was 'n tyd in my lewe wat … Eerlikwaar, vandat ek net 'n seun was, het ek nooit die werklike 
leiding gevoel dat ek in—in Jeffersonville behoort te woon nie. Dit was altyd 'n vlieg in die salf vir my om 
hier te probeer lewe. Die eerste plek, die klimaat akkordeer klaaglik nie met my nie. Nog 'n ding, daar blyk 
'n terneergedruktheid van die gees te wees.

As julle teruggaan en iewers hier kyk, as dit nie vernietig geraak het gedurende die tyd van die vloed 
nie, is daar 'n brief tot dien effekte wat ek gehad het, eerste geroep in die bediening, ek het begin 
weggaan. En Broer George DeArk en ek …

5

En Broer Graham Snelling se ma, Broer Hawkins wat die vulstasie in New Albany bestuur, en baie van 
die mense, het my ontmoet buite 'n gebedsbyeenkoms hier oorkant, en selfs gesê as ek sou bly, sou 
hulle hulle kinders toelaat by die tafel, om—om 'n Tabernakel te bou, sodat hulle nie gedra moes word 
van plek tot plek nie.

Toe ek daardie moedertjie hoor met een baba wat aan haar hand vashou en die ander een op haar 
arm, sê dat sy gewillig sou wees om haar kinders by die tafel toe te laat, om 'n plek te bou waar hulle 
kon bly en aanbid, dit was 'n bietjie teveel vir my om uit te staan. So ek en Broer George het bymekaar 
gekom en besluit ons sou bly en die Tabernakel bou.

6

En toe die Tabernakel gebou is, het dit skynbaar altyd … Die oggend toe ek die Tabernakel toegewy 
het, het 'n visioen gekom wat geskrywe is en in die hoeksteen daar, toe die Heilige Gees vir my gesê 
het: “Dit is nie jou Tabernakel nie.” Sien? En ek het gevra waar my Tabernakel was, en Hy het my onder 
die helderblou lug neergesit. En toe het Hy gesê: “Doen die werk van 'n evangelis,” ensovoorts, soos julle 
weet. Dit is selfs in die boeke geskryf.
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Al daardie dinge saamgevoeg. En eendag toe ek die erf daarbo gesny het tot waar Broer Wood nou 
woon, en my skoonma op daardie tydstip daar gewoon het; ek het op die agterste trappie gesit, 'n ou 
betontrappie, wat ek hierdie plekkie daar gebou het vir my skoonma. En sy was soort van opsigter van 
die kerk op daardie tyd, het daarna omgesien. En net so duidelik as wat enigiemand kon praat, het 'n 
Stem met my gepraat, gesê: “Ek kan jou nooit seën solank jy hier bly nie. Jy moet jouself afsonder van 
jou mense en hierdie plek.” Wel, ek … dit het my net aan stukke geskeur vir omtrent 'n week of meer.

7

Voortdurend, die heeltyd, het Iets my gewaarsku: “Gaan weg; gaan weg. Beweeg weswaarts. Hou 
aan wes gaan.” Wel, ek … Dit het my altyd gepla. En lyk elke keer asof …
8

Nou, ek het dit duidelik in my gedagte gemaak dat ek hierdie week na Tucson sal vlieg, waar ek 'n 
plek moet huur om daar te wees hierdie winter, om die kinders in die skool te sit vanaf September. Ek het 
die plek gehad. Daar's selfs 'n plek wat vir my daar gegee word. Maar daar's iets wat … En—en as ek 
weg is …

Nog 'n ding wat ek graag wil sê. Net voor ons hierdie huis hierbo gebou het, die pastorie, waar dit 
nou is, wou ek nie daar bou nie. My vrou se ma was oud. En sy het selfs daaroor gehuil; sy het gesê, 
“Ek kan mamma net nie hier los nie met die wete dat sy oud is en sy mag nie versorg word nie.” Wel, ek 
het dit verstaan. Ek verstaan. Dis haar moeder en die enigste moeder wat sy ooit gehad het, of ooit sal 
hê. So ek het dit verstaan. So ek—ek het tot die Here gebid; ek het gesê: “Here, omdat ek nie van die 
plek hou nie,” het ek gesê: “maak my tevrede. Ek sal gaan waar U ook al wil hê ek moet gaan, van enige 
plek af. Maar ek wil nie my vrou bedroef om haar hier weg te neem na 'n vreemde kontrei waar sy 
niemand ken nie. En dan is ek in elk geval die heeltyd weg. Maak my net tevrede om hier by haar te 
wees.”

9

En nou, toe haar moeder geneem is en sy het voortgegaan na die Heerlikheid, toe kom die drang 
weer, sien, nou om aan te beweeg. Ek weet nie wat om te doen nie.

En toe nou die dag toe hierdie doktrine wat die broers hierrond begin het, het ek weg van die 
preekstoel gestaan die laaste keer wat ek hier was en julle gesê dat ek nie op die veld sou wees solank 
as wat dit aan die gang was nie. So het die broers dit genadiglik reggestel. Dis alles opgeklaar. Binne 
vier-en-twintig uur was dit alles verby.

10

Nou, dit maak die veld weer oop vir my. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie watter kant 
toe om te draai nie. Ek het die Here gevra vir 'n visioen. Ek het Hom gevra om my te sê wat om te doen. 
Maar Hy laat my net sit.

Nou, gisteraand toe ek al die kinders weggekry het, my vrou en almal van die huis af, het ek 'n 
belofte aan die Here God gemaak. En ek het vir die Here God gesê: “As U my sal seën op die manier wat 
ek gaan, sal ek U dien. Maar U sal my moet wys waarheen om te gaan en hoe om te gaan en wat om te 
doen.” So ek het myself aan die Here toevertrou. Met die—met die bediening en alles, het ek dit aan die 
Here toevertrou. En ek het gesê: “Waar U ookal oopmaak, wat ookal U doen, ek sal so wandel. Totdat U 
'n weg maak, sal ek net voortgaan soos ek doen totdat U die weg maak.” En ek het Hom gevra om dit so 
duidelik te maak dat ek dan nie mislei sou word nie, want ek glo waarlik ons is reg by 'n kruispad van iets 
om te gebeur.

11

Ek het dit geprofeteer gehoor vanmôre hier deur Broer Neville, of dit gegee waar ek geweet het dit 
was—dit was 'n profesie waarna hy verwys het. Nou, daarom het ek vir julle almal gebid en ek het julle 
almal nodig om vir my te bid, sodat die Heilige Gees my sal lei net presies waar ek moet gaan, wat ek 
moet doen, sodat ek geen fout sal maak nie.

Julle sien, baie keer dink mense dat 'n profetiese gawe, dat God net sê: “Ek sal jou net hier optel en 
jou hier sit. ”Nou gaan jy net hiernatoe.“ En Hy vertel jou nie al daardie dinge nie. As Hy sou, watter 
oorwinnende geloof het jy dan gehad? Sien? Sien, jy, Hy laat jou meer alleen staan as enigiemand 
anders. Sien? Julle almal kan na my toe kom en vir sekere dinge vra en Hy het nog nooit gefaal om jou 
die antwoord te gee nie. Dis reg. Ja. Maar ek kan Hom vir dinge vir myself vra en baie keer laat Hy my 
net alleen, sien, laat my net voortgaan en daarin stap.

12

Ek het nou dinge wat ek self moet oplos en besluite wat ek moet neem. En hierdie is so 'n belangrike 
een, totdat ek dit nie presies kan maak voordat ek seker is dat dit Hy is wat met my praat nie. En ek—
ek … Hy sal my nie 'n visioen gee nie. Hy laat my net alleen. So ek sit net soos 'n weeskind vanoggend; 
ek—ek weet nie watter kant toe om te draai nie. So ek het dit aan die Here toevertrou.

Ek—ek het gevoel toe ek gedroom het dat ek hier na die Tabernakel moes terugkom en Broer Neville 
moes help totdat iets anders net langs die pad gebeur het … So ek sal saam wees.
13

Ek het Broer Neville 'n paar oomblikke gelede gevra: “Hoe het die kerk gevorder?” En hy het gesê: 
“Goed.”
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En so hoor ek dat julle steeds geestelike gawes en dinge onder julle het wat werk, gawes van 
profesie, en—en spreek in tale, en uitleg van tale, wat ons pas 'n paar oomblikke gelede gehoor het. En 
daardie dinge is opbouend vir die kerk en baie …

Maar ek het gedink, miskien mag ek vanaand, as Broer Neville … As die Heilige Gees ons nie na iets 
anders lei nie, wil ek vanaand graag 'n … Julle almal, voor julle weggaan vanmôre, vir julle om 'n vraag te 
skryf en dit hier neer te sit, 'n vraag in julle gedagtes, dat ons kan uitvind wat die kerk dink. Dis omtrent 
hoe pastore moet uitvind net wat op die mense se hart is. En elkeen van julle met 'n vraag, skryf dit en 
sit dit hier neer. As jy nie 'n stuk papier het om—om dit vanmôre op neer te skryf nie, skryf dit dan 
vanaand vroeg. So ek wil net soveel tyd hê as wat ek kan op hulle om na hulle te kyk en julle Skriftuurlik 
te antwoord.

14

Dan as die Here wil, as dit God se wil is; ek het 'n stelling hier gemaak nie lank gelede nie, dat ek 
graag met julle wil praat oor die sewe laaste Seëls van die—van Openbaring. Nou, as ons … Ek kon nie al 
die pad deur daardie Seëls kom hierdie jaar nie, want dit neem van die 6de hoofstuk van Openbaring tot 
die—tot die 19de hoofstuk om deur daardie Seëls te kom. Maar die eerste drie of vier van hulle kon binne 
'n aand beantwoord word, dink ek, elke Seël per aand.

15

Nou, as ons verstaan, sien, waar ons gestop het reg op daardie Boek van Openbaringe, waar die 
Kerk opgeneem is in Heerlikheid. Dan handel die res daarvan met die Jode, glad nie met die Kerk nie. Dit 
handel met die Joodse nasie. Daarom moet ons teruggaan na die wegraping van die Kerk en neem … Ons 
sien hier wat plaasvind gedurende daardie Seëls en tyd van die Heidense Kerk, die Kerk wat weg is; en 
met die nasie van Israel val dit terug en bring Israel van die tyd af wat dit met hulle opgehou het tot die 
moderne tyd; en die komende Messias, wanneer hulle die Messias sal ontvang.

16

Nou, begryp julle dit? Die Kerk word opgeneem. God het eerste met die kerk gehandel, kerkeeue. Ons 
het dit geneem. Dan word die kerk opgeneem in heerlikheid. Dan gaan die Heilige Gees terug en kry Israel 
as 'n nasie. En bring dit voort tot sover, terwyl die bruilofsmaal aan die gang is, en bring hulle dan weer 
terug aan die einde van daardie tyd. Ek sal my swartbord op hê en in staat wees om dit te teken en dit 
te onderrig wanneer die tyd kom. Dan keer die Here terug met die Bruid en Israel sien haar. En, o, wat 'n 
tyd sal dit wees.

Nou, voor ons dit korrek kan inskakel, is daar 'n groot les wat 'n struikelblok is vir teoloë, en baie 
leraars deur die eeue heen, en mense van die Kerk van Christus, en diegene wat kom om dit te hoor, dit 
is, die Sewentig Weke van Daniël. Ons het … Ons kan nie verder gaan in Openbaringe totdat ons die 
Bruid en Israel verbind met die Sewentig Weke van Daniël nie. En miskien, as God wil, sodat as Hy met 
my sou praat in die toekoms om te praat oor sommige van hierdie Sewentig Weke … of, nie Sewentig 
Weke nie, maar sewe laaste Seëls. Dan volgende Sondag sal ek probeer om Daniël se Sewentig Weke te 
neem, volgende Sondag, as die Here wil. En dan sal dit dan die gronde oopmaak, as Hy ons sou lei, om 
by die ander te begin. Wel, ons sal van dan af uitvind.

17

Broer Neville en ek sal saamwerk hieraan en alles doen wat ons kan tot die voordeel van die mense.18

Nou, elke keer as ons teruggaan, bid ons vir die siekes; ons is altyd bly om dit te doen. En ek sal dit 
waarskynlik tydens elke byeenkoms doen as mense siek is, om vir hulle te bid.

Ek begeer nie om meer onderskeiding te hê nie. Sien? Nou, hier is wat gebeur het. Ek het probeer. En 
ek weet ek het dinge gedoen wat verkeerd is; maar ek het probeer om naby genoeg aan God te lewe, 
die hele tyd vir God; dis hoe hierdie visioene sou gebeur, hoe hulle sou plaasvind. Selfs mense sou dinge 
verloor en my skakel, my vra om te gaan bid tot die Here om te vra waar dit was. Soos Isai die muile 
verloor en die seuns afgegaan het om die profeet te vind, en hy het vir hulle gesê dat die muile klaar 
teruggekeer het huis toe, so aan soos dit. Dit is heeltemal in orde. Maar dit word so baie daarvan, 
soveel mense … Net nie in die omgewing soos hierdie nie; dis wêreldwyd. Sien? So dit raak net, hou my 
so verskeurd en hou jou dan reg senuweeagtig die heeltyd, totdat dit by 'n plek kom …

En dis wat veroorsaak het dat die broers die doktrine aan die gang gekry het, dat ek die 
geïnkarneerde Here Jesus Christus was. En ons weet dat dit net die bediening in stukke sou skeur en 
smaad oor Christus en alles sou bring. Sien? So dis waarom ek hulle 'n groot skud moes gee om dit 
dadelik te stop, om hulle te laat weet dat dit nie van God was nie; dit was van die duiwel. Sien? En hulle 
is goeie mense. En dit het gewys daardie mense is wedergebore deur die Gees van God, want toe hulle 
Waarheid gesien het deur die Skrif, het hulle na God teruggekeer, presies sien, onmiddellik. So dit het 
gewys dit was Satan wat iets probeer doen het met die mense; hulle was almal goddelike Christen 
mense.

19

En dit het baie van hulle vir my laat sê: “Broer Branham, ons het nou meer vertroue in jou as wat 
ons ooit gehad het.”
20

Want, kyk wat met die gawe wat God my gegee het, wat kon ek daarmee gedoen het? Het die nasie



4Die Immer Teenwoordige Water Van Die Rots

aan my voete gegooi, of die mense. Wat ons 'n nasie noem, is nie “kosmos” hierbuite nie, die—die 
kanonvoer ensovoorts, ek bedoel die Christene, die ware gelowige, dis die room van die … Ons praat van 
nasie, ons preek van die wedergebore mense; dis wat ons van die nasie praat. Nie net almal hierbuite 
nie, dis so vuil en 'n gemors waarin ons in die wêreld lewe; dis net—dis net stof van die aarde wat 
terugkeer. Ek praat van wedergebore Christene, mense wat ware Christene is.

Ek wag vir 'n man om weer op my te spring oor iets. Iemand het na my gekom nie lank gelede nie en 
gesê: “Die einste idee van Christus wat op die grond spuug met Sy spoeg en 'n koek maak en dit oor 
iemand se oë smeer.” Gesê: “Hoe morsig, vuil was dit vir Hom om te spuug, met Sy spoeg uit Sy mond. 
Hoe onhigiënies was dit om in grond te spuug en modderkoeke te maak en dit oor 'n man se oë te sit. Ek 
het gesê: ”Maar hy het siende teruggekom.“ Sien, dis dit.

21

En daardie selfde man … Hulle het 'n nudistekamp daarbo by my plek oopgemaak, julle weet, die 
swembad. En—en daardie man het 'n kaartjie vir elkeen van sy kinders om daarheen te gaan en in 
daardie bad te swem. En hy en sy vrou gaan ook. In daardie poel … Verskoon my, my susters. Maar waar 
daardie vroue daarbinne swem, omtrent 'n honderd van hulle, of twee, elke dag; vroue, al daardie vullis 
en dinge, en die vroue vandag, en was hulleself in daardie water, en daardie vullis en vuilheid in hulle 
monde, en sluk dit, en spoeg dit uit. Ek wil net hê hy moet op my spring, sien.

Hulle het gesê: “As—as Christus vandag gelewe het, sou hulle Hom in hegtenis geneem het as 
gevolg van daardie onhigiëniese ding.”

Wat van dit? Ek is seker julle snap wat ek bedoel. Hulle gaan reg in daardie poel in en baie van hulle 
met siektes, sifilities, gonorree en alles anders, reg daarbinne. En jy spoeg dit deur jou mond en alles 
soos dit en was jouself daarin soos dit … En dis natuurlik higiënies?

So, o, goeiste, hierdie dag waarin ons lewe, broer, suster, dis tyd vir die koms van die Here. Ek—ek 
… Die Kerk het een hoop: dis die koms van die Here.
22

Wel, ek kan nie daardie dinge stop nie; daar's geen nodigheid nie. Die Bybel het voorspel hulle sou 
hier wees. Ek kan hulle nie stop nie. Maar ek wil my stem op rekord hê in die hemel, dat ek daarteen 
was. Wanneer die tyd kom vir die oordeel, was ek daarteen.

Ek glo steeds dat hierdie Bybel die Woord van God is. En daar's niks anders in die wêreld teenstrydig 
Daarmee, wat Dit ooit kan stop nie. Maar hierdie Bybel hier, dit is die Waarheid; dit is God se Woord. So 
nou laat ons net ons—ons—ons seile laat sak en 'n rukkie anker teen die vreedsame oewer van die hawe 
van rus. En—en ons kan môre êrens wegseil, maar laat ons nou net anker en luister na die stem van ons 
hemelse Vader soos Hy met ons sou praat deur Sy Woord, vertrou ons, vandag.

En vanaand, nou, maak jy gereed met enige vraag wat jy het oor … Nou, nie iets wat iemand gaan 
skaad nie. As jy dit doen, dan is dit … Ek sou dit nie antwoord om mee te begin nie. Sien? Maar jy, iets 
anders, sê: “Wel, nou, as ek 'n sekere ding doen, sê God dat ons dit moet doen?” Of, julle weet, vrae op 
jou hart. Of: “Ons het gawes wat saam met ons gaan, Broer Branham, en moet ons dit op hierdie manier 
of daardie manier bedryf? Of wat moet ons doen? iets wat ek julle kon antwoord in die Skrif. Sien julle? 
Skryf 'n ietsie uit, ek sal bly wees. En as daar niks is nie, dan sal ek net 'n onderwerp van een of ander 
soort neem en vanaand vir julle preek, as die Here wil. Dit is Sondag en ek het …

23

Verlede Sondag het ek begin gaan na Broer Cauble toe. En ek het hierdie kerkklok hoor lui, en ek het 
net op en af in die erf geloop. Ek kon dit nie verduur nie. Dit was al. Ek het julle gehoor, so ek—ek—ek  
moes net afkom.

24

So nou, laat ons nou net ons hoofde buig en met ons Maker praat en dan in 'n woord van gebed. 
Het enigiemand 'n spesiale versoek? Steek net julle hande op, sê net: “Ek …” Maak dit net bekend. God 
weet wat op jou hart is. Nou, hou net jou versoek in gedagte.

Allerheiligste God, wat hemele en aarde geskape het deur die Woord van U mond, deur die gedagtes 
van U verstand. Ons kom in U Teenwoordigheid in deur Jesus Christus ons Here, om U te dank vir alles 
wat U vir ons gedoen het. En ons is so dankbaar teenoor U, Here, vanmôre om te weet waar ons staan, 
om die posisie te ken waarin ons is vanmôre, en die geskiedenis van tyd, en die toekoms wat kom. 
Wetende vandag, dat deur die genade van God, dat ons gewas is in die Gólgota se Bloed, dat ons bereid 
is met geloof in ons harte om Hom te ontmoet as Hy vandag sou kom. Ons behoort te sê: “Ja kom, Here 
Jesus!”

25

En ons sien die sonde ophoop, totdat dit lyk asof die wêreld steier onder die impak van sonde. Hoe 
daardie drinkery en dobbelary, en brassery, en naaktheid, en, O God, die vullis, en vuilheid, en gemors 
van die mense, en hoe hulle, as hulle net kon besef … Here, besef daardie mense wat so aantrek in 
daardie ou goddelose klere en daarbuite op die straat kom, besef hulle dat hulle niks anders as goggas 
en stof is nie, dat miskien in nog 'n week daardie goggas daardie liggaam sal eet wat hulle so verheerlik? 
Besef hulle dat die voetgangers dit sal opvreet en hulle siel sal oorkant wees in 'n ewigheid sonder God,
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sonder Christus, sonder 'n hoop, sinkend in diepe wanhoop, om eenvoudig vernietig te word met Sy 
koms? O God, gee ons stemme van—van waarskuwing, dat ons elke siel kan waarsku van hierdie gevaar 
wat hulle nader.

Wees vandag met ons en gee ons woorde van wysheid, soos Salomo eenkeer gesê het in die 
Prediker, dat ons wyse bouers sou wees, dat ons die herders van hierdie gemeente sou wees. En ons 
bid, Here, dat soos ons woorde opsoek om te sê, dat hulle sou wees—hulle sou meesterstukke wees wat 
die hart sal vang wat hier so behoeftig is vanmôre.

26

Ons het nie gekom en vergader onder hierdie warm dak vandag net om gesien te word nie, maar ons 
het hierheen gekom omdat ons U liefhet en omdat ons begeer om van U te hoor. U is ons Minnaar wat 
ons liefhet en ons begeer om Woorde van U te hoor. Ons is dankbaar vir wat ons alreeds gehoor het. Dit 
sal lank by ons bly. Nou, gee ons die deel wat U vir ons vandag het terwyl ons verder op U wag. Ons vra 
dit in Jesus se Naam en om Sy ontwil. Amen.

Nou, dis … ['n Suster praat in 'n ander taal. 'n Broer gee 'n interpretasie — Red.]27

Ons is dankbaar vir hierdie verheffings van die Gees; hulle vertel ons en waarsku ons om na die 
Woorde te kyk dat die Heilige Gees miskien met ons gaan praat vandag. En ons weet nie net wat Hy vir 
ons het nie, maar ons weet wel dat daar iets moet wees wat Hy gaan voortbring. Miskien is 'n vraag in 
jou gemoed, dat Hy dit daardeur sal spreek. Hy mag dit vanmôre deur die boodskap spreek. Hy mag dit 
vanaand by die diens spreek. Hy, êrens vandag, lyk dit asof Hy probeer om iemand te waarsku om die 
Woord te snap.

Nou, om na die geskrewe Woord te blaai, laat ons oorgaan in die Boek van Eksodus vir die 
Sondagskoolles.
28

Het julle 'n doopdiens? [Broer Neville sê: “Nee, nie voor sesuur vanaand nie.” — Red.] Nee. Die 
doopdiens om sesuur vanmiddag.

Laat ons na die 17de hoofstuk van Eksodus gaan en begin met die—met die 5de vers, glo ek, 5de en 
6de verse van die 17de hoofstuk van Eksodus.
29

En die HERE het Moses geantwoord: Trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van 
Israel met jou saam; en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het, in jou hand en gaan 
weg.

Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar 
sal water uit kom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die 
oudstes van Israel

Nou, as ek dit 'n klein Sondagskoolteks sou noem, wil ek dit graag neem as die onderwerp vir 
vanmôre se les: “Die Immer Teenwoordige Water Uit Die Rots.”

Ons weet dat Israel altyd 'n historiese voorbeeld van die kerk was. Want Israel was die volk van God 
totdat hulle uit Egipte gekom het, en toe was hulle die kerk van God omdat hulle afgesonder was van die 
res van die wêreld.

30

En wanneer ons geskei is van die res van die wêreld, dan word ons die kerk. Maar solank ons 
verstrengel is met die res van die wêreld, dan is ons nie in die kerk nie. Nou, ek vertrou dat dit baie diep 
gaan, sy plek inneem. Sien, ons is nie die kerk voordat ons nie geskei is van die wêreld nie. Skei ons af, 
kom uit onder die onrein mense, deel nie met hulle nie en wees nie deelgenote van hulle sondes nie. Trek 
nie in die juk saam met die ongelowiges nie, maar skei jouself af van die dinge van die wêreld.

En toe Israel in Egipte was, was hulle die volk van God. Toe wanneer hulle uitgeroep was, of die 
eksodus gehad het, uitgekom het, toe is hulle die kerk genoem, want dit was toe dat hulle hulleself 
afgesonder het van die res van die wêreld.

En die einste woord “kerk” beteken “uitgeroep: ”Eksodus, “kom uit.” Elkeen van ons, as Christene, 
het 'n eksodus in ons lewe gehad. Ons het 'n tyd gehad waar ons uitgeroep is onder ons medewerkers, 
uitgeroep onder die mense met wie ons eenmaal gemeenskap gehad het en 'n ander volk geword het, om 
met 'n ander mense te wandel wat op 'n ander manier opgetree het en op 'n ander manier gepraat het. 
Dit was 'n eksodus in ons lewe.

31

Baie goeie voorbeeld wat Israel vir ons gegee het van toe God hulle uitgeroep het. Hulle het 'n 
eksodus gehad en het uitgekom onder die—die mense van die wêreld, en het 'n afgesonderde volk 
geword vir God, 'n buitengewone volk. Hulle het onder die skaduwees van die versoendeksel geloop. 
Hulle het gelewe en geloop onder die groot Vuurkolom. En God het hulle uit Egipte gebring na die land 
wat Hy belowe het.
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En in hierdie eksodus is hulle 'n geestelike leier gegee, 'n leier, wat Moses was, 'n groot gesalfde 
profeet wat 'n—'n groot man was. Hy was 'n godvresende man; hy was 'n godvresende man gebore. God 
het hom van sy moeder geroep, selfs voor daardie tyd; God het hom voor die grondlegging van die 
wêreld verordineer om 'n leier vir daardie geslag te wees om hierdie eksodus na die mense te bring.

32

Hier 'n tyd gelede, het ek met die kindertjies hier in die Tabernakel gepraat en 'n prekie vir hulle 
gehad, en vertel, of 'n klein illustrasie gegee van hoe Joggebed, hoe sy gebid het, sy en Amram, die 
vader van Moses, om iets te doen aangaande die bevryding van die mense. En Amram het die visioen 
van God sien staan, of 'n Engel, wat na die noorde wys en hom vertel wat sou plaasvind. Toe is die klein 
Moses gebore. En hulle het nie die bevele van die koning of die dreigemente gevrees nie. Hulle het 
geweet dat God Sy hand op Moses gehad het en dit het dit afgehandel. Dis reg. Maak nie saak wat die 
koning gesê het, wat die politieke wêreld gesê het, wat enigiets anders gesê het nie, hulle het geweet 
God het Sy hand op Moses. So hulle was nie bang om hom los te laat reg in die middel van die krokodille 
nie; toe hulle almal net vet was van klein Hebreeuse kinders, waar hulle hulle daar aan die krokodille 
gevoer het. En tog is Moses reg in 'n arkie gesit en reguit uitgestuur onder die krokodille, reg tussen 
hulle in. Omdat hulle niks gevrees het nie; hulle het geweet dat God Sy hand op Moses gehad het.

33

Wel nou, as ons net daardie selfde ding kon weet, dat ons groot Leier, die Heilige Gees, God Hom 
gestuur het en Hy is ons Leier. En maak nie saak wat die wêreld sê en hoeveel hulle vir jou lag en met 
jou spot nie, ons volg ons Leier. God het die Heilige Gees gestuur om ons Leier te wees. Sien? “'n Klein 
tydjie en die wêreld sien My nie meer nie. Maar julle sal My sien, want Ek sal met julle wees, selfs in 
julle, tot aan die einde van die wêreld.” So ons groot Leier is met ons, die Heilige Gees. Nou, ons moet 
hierdie Leier volg en maak net soos Hy sê om te doen. En hierdie Leier sal ons nooit van die pad af 
wegneem nie, Hy sal ons reg in die pad van die Skrif hou die heeltyd. Maar Hy sal nooit na een kant toe 
gaan vir iets en hierdie kant toe vir iets nie. Hy sal reguit in die pad van die Skrif bly.

34

En Moses het 'n roete gehad waarvolgens hy Israel moes neem en dan reg oor die Skelfsee moes 
volg, regoor die Jordaan, reg in die beloofde land in, reg uit deur die wildernis. Dit was nie Moses wat 
buite perke geraak het nie. Dit was nie God wat buite perke was nie. Dit was die mense wat buite perke 
was wat die moeilikheid veroorsaak het. So laat ons nou aan hierdie dinge dink. (Verskoon my.)

35

Moses, hierdie gesalfde leier … Uiteindelik, toe hy aan die mense gewys het deur tekens en wonders 
wat God alleen kon doen … Hy het hierdie tekens en wonders gedoen voor die oudstes van Israel en 
voor Israel, totdat hulle tevrede was dat hierdie Moses die gesalfde was wat hulle uit hierdie land sou 
wegneem na daardie goeie land wat hulle beloof was. Toe hulle hierdie groot dinge gesien het wat Moses 
in die Naam van God gedoen het, was hulle gewillig om hom te volg. En Hy het hulle uitgeneem en hulle 
deur die Skelfsee gelei, oorgegaan soos op droë grond en in die wildernisreis in, wat die tyd van 
beproewinge beteken.

Wanneer 'n kêrel Christus as sy Verlosser ontvang, is alles op die dak. Maar voor hierdie man kan 
inkom in die doop van die Heilige Gees, hierdie persoon, moet hy eers 'n heiligmakingsproses hê. Hy moet 
'n toetstyd in sy lewe hê. Almal van julle het dit gehad. Hy het hierdie toetstyd gehad. Elke seun wat na 
God kom, word eers gekasty, getemper, getugtig. En as ons nie tugtiging kan verduur nie, dan wys dit 
ons is nie kinders van God nie; ons is basters en nie kinders van God nie,“ het die Bybel gesê. Maar as 
ons die tugtiging kan verdra met die wete dat ”alles ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet,“ dan is 
ons seuns en dogters van God; dan verseël Hy ons met die Heilige Gees tot die dag van ons verlossing. 
Sien, dis die tugtiging, die spanning, die ding waardeur ons gaan.

36

En Israel, as 'n historiese tipe, moes hierdie tugtiging neem.

En toe hulle daar in Egipte was, het God Moses gestuur en die staf uitgestrek, en vlooie en luise het 
op die grond gekom … Hy het uitgestrek na die son en dit het ondergegaan. Hy het dit oor die waters 
uitgestrek en hulle het in bloed verander. Wel, Israel was oorkant in Kanaän—oorkant in—in Gosen, het 
net 'n heerlike tyd gehad; die son het nooit ondergegaan nie; die plae het hulle nooit getref nie; wel, 
hulle het net 'n heerlike tyd beleef, net soos jy gehad het toe jy die eerste keer gered is.

37

Alles, die voëls het anders gesing en almal was aangenaam. En, o, goeiste, hoe alles net mooi was 
toe jy die eerste keer gered is. Toe kom die beproewingstyd, die tugtigende, heiligmakingstyd, heilig 
jouself van dinge van die wêreld, “lê die laste opsy wat jou so maklik omring.” Jy, 'n man, moes ophou 
rook, ophou drink, ophou om na die swembad te gaan, jou heelnag se kaartpartytjies. Al daardie dinge, 
jy moes jouself heilig van hulle deur die geloof in die Bloed van Jesus Christus: jouself heilig. Julle vroue 
moes julle hare laat uitgroei, julle rokke langer maak en anders optree as wat julle was: heiligmakingstyd. 
Baie keer sou hulle in opstand kom en teruggaan; wel, dis nie 'n kind van God nie. Sien? 'n Kind van God 
kyk reguit na Gólgota en weet dat dit vir sy beswil is.

So dan daardie proses van tyd, dis daar waar die groot afvalligheid in Israel gekom het. Toe hierdie 
groot ineenstortingstyd, toe het die mense begin om van een kant na die ander weg te val. Toe in hulle 
geselsies: “Wel, ons wens ons was terug daar onder in Egipte. Ons siele verafsku hierdie ligte brood. Met

38
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ander woorde, as ek dit nou histories sou neem, is dit wat hulle gesê het.

Nou, in die moderne dag sou dit wees: “O, elke Woensdagaand, biduur. Elke Sondagoggend terug na 
die kerk. Wat hoor ons? Dieselfde ding; die prediker staan op en preek; liedere; gaan weer terug.” Sien, 
dan gaan jy net as 'n plig. Jy is nie 'n aanbidder nie. 'n Aanbidder gaan daarheen om te aanbid, om 
homself voor sy God uit te druk, om God te prys vir Sy goedheid; aan elke Woord, hy hang Daaraan.

Net soos 'n liefdesverhouding. As jy saam met 'n meisie gegaan het omdat jy geweet het dit was 'n 
plig, of jy het saam met 'n seun gegaan, toe jy jonk was … “Mamma wil hê ek moet saam met hierdie 
man gaan, maar ek kan hom net nie verdra nie.” Jy kry niks daaruit dat hy jou kom sien nie. Of, as dit 
dieselfde is oor die meisie vir die seun, of seun vir die meisie. Gaan jy saam met haar, sy verveel jou; 
mamma wil hê jy moet saam met haar gaan, want sy is die tipe meisie waarvan mamma hou. Sien, dit 
verveel jou; daar's geen liefdesverhouding nie. Maar jy gee nie om nie; jy wil nie jouself netjies maak nie; 
jy wil haar nie gaan sien nie. En dis 'n … Wel, dis 'n verskriklike ding. En wanneer hy jou kom sien, 
goeiste, jy wens net hy wil gou maak, huistoe gaan.

39

Dis dieselfde manier wat dit is wanneer jy: “Waarom preek hy so lank? ”Wat van al hierdie goed, en 
alles?“ Sien, jy's nie verlief nie.

Maar wanneer jy regtig vashou aan elke Woord, soos die Gees jou gewaarsku het vanmôre (Sien?), 
“Hang aan elke Woord …” Dit mag wees waaroor Hy met jou gepraat het, om vas te hou. Dis Ewige Lewe, 
elke Woord van God. Dis 'n vreugde om kerk toe te gaan onder enige omstandigheid. Of dit warm, koud, 
onverskillig is, of die mense stry, grom, wat hulle ook al doen, dis steeds 'n vreugde om die Woord van 
die Here te hoor. Dan is jy verlief op Christus (Sien?); jy hou daarvan om kerk toe te gaan.

“Wel, skat, hier is dit weer Sondagoggend; ek dink ons moet die jonges skoon kry en daar kom.” 
Goeiste, dis vervelig.“ Sien, jy's nie verlief nie.
40

Maar as jy regtig verlief is, kan jy net nie wag tot Sondagoggend kom nie; jy moet net daar saam 
met hulle kom. En ons kry, en om weg te gaan … Die mense van God, hulle verveel jou nie. Wel, hulle—
hulle is broers en susters. Soos ek altyd gesê het: “Jy word so dik soos Sorghum melasse op 'n koue 
oggend.” Dit—dit loop nie; dit bly net bymekaar, julle weet, klou styf vas. Nou, dis 'n onbeskofte 
uitdrukking, maar dis—dit—dit probeer julle laat weet wat ek bedoel. Sien julle? Julle bly bymekaar. En 
hoe kouer dit word, hoe stywer klou hulle. En dis hoe dit met ons behoort te wees. Hoe kouer …

Wanneer die aardse vriende verlaat het,
Klou steeds nader aan Hom vas.

En wat ons mekaar liefhet is nie omdat ons iemand is nie; maar dis die Christus in mekaar wat ons 
liefhet. Sien julle? Dis die God wat in ons wese is, wat ons liefhet. Nou, ons hou daarvan om bymekaar te 
kom soos ons altyd die ou lied gesing het:

41

Geseënd is die band wat bind
Ons harte in Christelike liefde;
Die gemeenskap van verwante denke
Is soos dit van Bo.

Sien, die gemeenskap van verwante denke is soos dié van Bo.
Voor ons Vader se troon,
Stort ons ons vurige gebede uit;
Ons vrese, ons hoop, ons doelwitte is een,
Ons troos en ons sorge.

Sien? Ja, meneer. Wanneer een 'n seëning gehad het, is ons almal bly daaroor. Wanneer iemand 
treurig is, is ons treurig saam met hom. Ons—ons wil almal saam wees. Nou, dis hoe ons veronderstel is 
om te wees.

En dis hoe Israel veronderstel was om te wees. Maar dit het lastig geword: “O, hierdie ou ligte 
brood, Engelebrood … Wel, wat gee ons om vir hierdie ou ligte brood? Ons siele verafsku hierdie goed. En 
alles is verkeerd. En—en hierdie ou manna wat elke aand uitval, wel, ons wil liewer bietjie knoffel en prei 
uit Egipte hê.” Julle sien, hulle harte was nie gereed vir die reis nie.

42

En wanneer 'n man of 'n vrou begin kla oor kerktoe gaan, raak hulle so moeg om kerk toe te gaan, 
hulle is nie gereed vir die reis nie. Dis reg. Daar is iets verkeerd iewers.

O, wanneer jy God liefhet en dink jy gaan hemel toe, en almal van julle gaan saam …
Wat 'n gemeenskap, watter Goddelike vreugde,
Leunend op die ewige Arm;
O, watter geseënde vrede met my Here so naby,
Leun op Sy ewige Arm.
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Wat 'n … Ons sing daardie gesange.
Ons deel ons wedersydse ellende,
Ons onderlinge laste dra;
En dikwels vir elk ander vloei
'n Simpatiserende traan.
Wanneer ons uitmekaar gaan,
Dit gee ons innerlike pyn;
Maar ons sal steeds in hart verbind wees,
En hoop om weer by die volgende biduur bymekaar te kom. (Ja, meneer, steeds in 

jou hart verbind!)

Nou maak julle gereed vir die reis (Sien?); julle is gereed om in die beloofde land in te gaan, die 
toetstyd. Daar is die gevaargrond, die wildernis, die toetstye.
43

Israel, in haar toetstyd het sy begin twis en baklei met mekaar en die brood verafsku. En hulle wou 
teruggaan na Egipte.

En toe het hulle begin kla oor hulle leier. O, hulle was bang dat hy hulle mislei het; nadat hy homself 
as 'n leier getoon het en God bewys het dat hy die leier was. “Wel, miskien het ons 'n bietjie fanaties 
opgetree. En—en miskien het ons almal op die verkeerde voet weggespring,” of soiets. Sien? Hulle het 
gepraat teen God en teen Moses: God en Sy leier.

Nou, wanneer ons by 'n plek kom, sê: “Ek weet nie of die Woord Dit beteken, of nie. En ek weet nie 
van die Heilige Gees nie; ek is 'n bietjie skepties Daaroor. Ek ken ander wat dit nie doen nie.” Wel, gaan 
voort na Egipte. Sien?

44

Maar as jy regtig vasbeslote is om op die pad te bly, bly reg by hierdie Leier, die Heilige Gees, bly reg 
by die Woord. En as jy by die Gees bly, sal Dit jou in die Woord hou. Dis reg. Dit sal jou reg langs die lyn 
af neem, die pad van die Woord. En moenie bang wees Daarvoor nie. Dit sal gladnie seermaak nie; Dit sal 
jou net help as jy seergemaak is. Dit sal al die seer genees; die Heilige Gees sal.

Nou, ons vind uit dat, langs hierdie pad, nadat hulle so geword het, het hulle by 'n plek van Horeb 
gekom. En H-o-r-e-b, Horeb, dan vind ons uit … Laat ons daardie naam afbreek. Dis waar die—die naam 
Horeb beteken, 'n “droë plek” of 'n “woestyn.”

45

En wanneer ons buite gemeenskap met mekaar in die kerk raak en buite gemeenskap met die Heilige 
Gees, bring dit ons na 'n droë plek, 'n woestyn, niks lewendig nie, alles het stekers daarop. Sien, 'n—'n 
woestyn, 'n klein stukkie kaktus met daardie plakker daarop. Het julle geweet wat dit is? Dis 'n kosbare 
klein sagte blaartjie wat geen water gehad het nie; dit het homself net so styf opgerol totdat dit 'n 
plakker is. En wanneer jy iemand soos daardie sien, miskien is dit 'n kosbare siel wat reg water gegee 
kon word, sou 'n sagte blaartjie of iets gewees het. Maar in plaas daarvan, het dit homself opgerol 
totdat dit 'n plakker is, wat net na alles slaan, julle weet, fout vind. Al ding wat dit nodig het is net 
water. Dis al. Dit het net—dit het net 'n—'n herlewing nodig, of 'n opbreek, 'n verkwikking van die Here. 
Dit sal—dit sal sy klein self ontvou, as jy dit net in die water sit.

Maar dis waar hulle wat in daardie plek woon, moet ly onder die toestande van daardie plek. En 
diegene wat begeer om te lewe in daardie soort van 'n atmosfeer van waar alles net houe uitdeel en 'n 
gestry is, en bakleiery en rusie maak soos dit, wel, jy sal net onder daardie atmosfeer lewe; dis al. Maar 
ons hoef nie daar te lewe nie; dis nie nodig vir ons om daar te bly nie.

46

Nou, hierdie Horeb was die plek waar God ontmoedig was met die mense, omdat hulle in hierdie plek 
ingedwaal het en in hierdie toestand beland het. En Hy het hulle reg daarheen gebring omdat hulle nie in 
die pad wou loop nie. Hulle het van die—die hoofweg afgeklim, afgeklim op hierdie sypad. En toe het dit 
veroorsaak dat God iets gedoen het wat vreeslik was. Hy … Het veroorsaak dat God Moses die 
oordeelstaf moes laat neem waarmee hy die volk geoordeel het en die Rots slaan om water voort te 
bring.

Nou, daar's 'n pragtige les hier as ons dit net kan kry. Sien? En omdat ons so buite orde raak en 
wêreldgebonde en dinge, het dit veroorsaak dat God die oordele van die wêreld moes neem en Sy Eie 
Seun daarmee slaan op Golgota, sodat ons kon vrygaan. Sien julle wat ek bedoel?

Nou, ten einde hierdie mense by water te kry nadat hulle daar gekom het, was hierdie droë plek 'n 
Gólgota gemaak. En daar het God vir Moses gesê; Hy het gesê: “Neem die staf en die ouderlinge en 
gaan uit, en Ek sal op die Rots voor jou staan.” En hierdie Rots was Christus. En Moses, met die staf wat 
Hy oordeel oor die volk van Israel gebring het, het dieselfde staf geneem en die oordele van God op die 
Rots geslaan. Sien? Hy het die sondes van die mense op hierdie staf geneem. Waarvoor hy die mense 
moes geslaan het, in plaas van die mense te slaan, het hy die Rots geslaan. En die Rots, deur 'n werk 
van God, het verlossing gebring, water na 'n  volk  gebring  wat  besig  was  om te  vergaan.  Dit  het  lewe

47



9Die Immer Teenwoordige Water Van Die Rots

gebring aan sterwende mense. En dis wat God gedoen het deur Sy—Sy staf van 'n oordeelstok te neem 
en my sondes en jou sondes om hierdie staf te draai toe dit ons moes getref het, maar dit het Christus 
getref sodat water uit Hom voortgekom het, wat “Gees” beteken. Die Heilige Gees het uit Hom 
voortgekom om ons Lewe te gee. Nou, ons het Ewige Lewe. Nou, daardie Rots was Christus. Nou, ons 
wil oplet.

Ek het soveel intellektuele tekeninge van hierdie Rots gesien. Ek het een van die mees kritiese 
gesien nie lank gelede nie, tot waar daar 'n—'n klein rots bo-op 'n heuwel gelê het. En—en Moses was 
veronderstel om hierdie rots te geslaan het, en Israel was daaronder met 'n teekoppie, het vir hulle 'n 
drankie gekry uit 'n sprinkel wat uit hierdie rots geval het. Nou, dit is net iemand se idee.

48

Maar toe hierdie Rots sy waters voortgebring het, was daar meer as tweemiljoen mense, behalwe die 
osse en kamele, en alles anders wat in waterbakke daaruit gedrink het. Dit was 'n bruisende stroom wat 
daaruit voortgekom het.

Dis hoe hulle Christus probeer maak, die Heilige Gees vandag. Dis net 'n sprinkeltjie (Sien?), net 
genoeg om jou te laat glo dat daar 'n God is. Nee.
49

Dit is 'n oorvloed van Water. Dawid het gesê: “My beker loop oor.” Dis net 'n bruising van die Heilige 
Gees.

Mense is bang Daarvoor. Party mense sê: “Wel, ek is net 'n bietjie bang ek sal dit of dat doen, of as 
ek 'n bietjie te diep gaan. Ek kan jou wys iemand het 'n bietjie te ver gegaan.” Maar jy wys nooit na 
daardie een wat nie ver genoeg gegaan het nie. Sien? Net wat van diegene wat nie ver genoeg gegaan 
het nie?

Nou, ons het 'n paar mense gehad wat in die vlees beland en op die verkeerde voet weggespring 
het. En—en nie God nie, maar die mense het … As gevolg van slegte leierskap, ensovoorts, het hulle op 
die verkeerde voet wegspring en hulle het in fanatisisme ingegaan. En dan die hele wêreld, die duiwel 
wys hulle: “Sien julle dit? Sien julle dit?”

50

Wel, laat my vanmôre staan en terugwys na hierdie tiene van miljoene kere meer wat nooit eens 'n 
begin gemaak het nie. Wat van hulle? Sien, kyk na hulle toestand. Kyk na 'n kêrel soos Eichmann vandag, 
met die hoogste … Hulle sê: “Die Pinksters is oneties en ongeskik en hulle is nie geleerd nie,” ensovoorts, 
soos dit. Kyk na Eichmann, een van die hoogs geleerde manne in die wêreld. En hy het sesmiljoen kinders 
en vroue en mans doodgemaak, sesmiljoen siele. Jy wil nie na iemand soos daardie wys nie.

Maar een of ander klein kêreltjie wat nie kon lees nie, kwalik, miskien een of ander naam van die 
Bybel verkeerd genoem het, en, of miskien iets gesê het of iets verkeerd gedoen het, of een of ander 
fout gemaak het, die koerante wil dit oral neerskryf, en sê: “Hulle moet nie vertrou word nie.”

51

Dan as dit nie vertrou kan word nie, waarom nie geleerdheid, die dinge en intellektuele wat hulle 
vandag het nie? Kyk na Adolf Hitler. Kyk na die breine van die wêreld vandag. Kyk na hulle. Die ou 
gesegde: “Wat goed is vir die een, is goed vir die ander.”

Die ding wat jy moet doen is in staat wees, deur die Heilige Gees, om te onderskei tussen wat reg 
en verkeerd is, en neem wat reg en verkeerd is.

Nou, ons vind uit dat hierdie Gólgota wat hulle gehad het en die waters van die lewe wat 
uitgestroom het vir die mense …
52

Nou, sommige mense het in hulle harte en verstand dat die hele Israel gedrink het en toe het hulle 
die kamele opgepak en hulle goed op hulle perde vasgemaak, ensovoorts, en hulle kinders geneem en na 
êrens anders gereis en die Rots daar verlaat, sprinkelend. Dit is verkeerd.

Daardie Rots het hulle gevolg en daardie water het hulle gevolg. Nou, in Eerste Korinthiërs die 10de 
hoofstuk, glo ek, en die 11de vers, kan julle dit vind, dat daardie Rots Israel gevolg het. Waar hulle ookal 
gegaan het van daardie dag af, die Rots het saam met hulle gegaan en die waters het hulle gevolg.

Wat 'n pragtige tipe, en 'n—'n pragtige houvas en 'n anker vir die gelowige vandag, wat weet dat 
daardie Rots wat eens geslaan is, daardie Water wat eenmaal uit Golgota uitgestort is, gaan met ons 
waar ons ook al is. O, goeiste. Dit gaan nie terug na 'n sekere plek en sê: “Wel, ons het Water eergister 
gehad, daar oorkant nie.” Ons het Water vandag net hier, want daardie Rots was Christus. En Christus is 
dieselfde gister, vandag, en vir altyd.

53

Sien, Daardie Rots het Israel gevolg. Hulle het nooit die Rots gevolg nie, maar die Rots het hulle 
gevolg. Amen. Israel het op hulle reis gegaan. Hulle het net een ding gehad om te doen, dis om die 
reguit koers te hou, reguit aan in die beloofde land in. En die Rots en die water het hulle gevolg.

Rots hulle… die  wat  volg …
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Een Korinthiërs vertel julle so, die 10de hoofstuk. Goed.

daardie Rots was Christus.… 

God het die oordele van die mense geneem en hulle op Christus geplaas, en Hom geslaan. Het julle 
opgelet, daar was 'n skeur in die Rots van toe af? Die Rots het 'n skeur daarin gehad waar Moses 
geslaan het. En Christus het 'n skeur gehad toe Hy geslaan is: “Hy is deurboor vir ons oortredinge, en 
deur Sy wonde is ons genees.” Uit daardie Lewe het die Waters van die Lewe voortgekom wat ons 
vandag so geniet.

54

Nou, ten einde hierdie Lewe te verkry … Onthou, die Lewe van Christus bly by die kerk. Halleluja. O, 
as ons ons gedagtes daar kon anker vir die volgende tien minute … Christus verlaat nie die kerk nie. “Ek 
sal altyd met julle wees, selfs tot aan die einde van die wêreld.” Dis die mense wat Christus verlaat, nie 
Christus wat die mense verlaat nie. Die mense verlaat dit deur hulle ongeloof. Hulle verlaat Christus, nie 
Christus wat die mense verlaat nie.

55

Israel het die stroom verlaat, nie die stroom wat Israel verlaat het nie. Sien? Want die Bybel sê 
duidelik dat die Rots en die water Israel gevolg het: het hulle gevolg. Waar hulle ookal gegaan het, dit 
het ook gegaan.

O, ek sou graag, vanmôre, as ons tyd gehad het, wou blaai na die 1ste hoofstuk van Josua, waar Hy 
gesê het: “Oral waar die sole van jou voete trap, het Ek vir jou gegee. Waar jy ook al gaan, die Here jou 
God is met jou. Moenie enige man vrees nie. Wees moedig. Net waar jy ook al 'n tree gee, ek is net daar 
saam met jou, maak nie saak waar dit is nie.” God gaan saam met Josua …

56

Dieselfde God gaan met Sy kerk vanmôre wat daar uit hierdie Fontein drink. Waar jy ook al 'n tree 
gee, dis waar God reg met jou sal wees om jou water en Lewe te gee. “Ek sal altyd by jou wees, tot aan 
die voleinding van die eeu.” Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Die wette van God …

Nou, julle sê: “Dan, Broer Branham, waarom is dit dat ons dan nie die dinge doen wat ons moet doen 
nie? Hoe is dit dat ons gawes en dinge in die kerk nie na sy ware kleur kom nie, na waar dit moet wees 
nie? Hoe is dit dat ons kerk nie oplig na die plek waar dit moet wees nie?” Die mense in die toetstyd val 
weg soos Israel het. Hulle dink dat God hulle verlaat het.

57

Maar onthou, die Rots het Israel nooit verlaat nie. Israel het die Rots verlaat; dit het vergeet dat die 
Rots die heeltyd by hulle was. Dit was net daar, het reg saam met hulle gegaan na die einde van die 
pad. “Dit het hulle gevolg.” Dit was nie buite spraakafstand nie. Dit was nie buite gehoorafstand nie. Of 
dit was nie buite sigafstand nie. En Christus is ook nie vandag met die Kerk nie; Hy's nie buite 
praatafstand nie.

Party van julle het teruggeval en het gedoen wat verkeerd is, en julle het daardie vreugde verloor, 
en julle Water is opgedroog. Hy's steeds binne praatafstand van jou. Hy volg jou. Hy ken elke beweging 
wat jy maak en alles wat jy doen. Hy verlang daarna om te hoor hoe jy Hom op die toneel roep.

En hierdie groot Pinksterbeweging vandag, God wag vir julle om Hom op die toneel te roep. Julle is 
nie buite praatafstand van Hom nie. Al het ons verkeerd gedoen en gesondig en ons rug op Hom gedraai, 
en—en dinge gedoen wat ons nie behoort te doen nie, maar tog is Hy met ons. Christus het gesê Hy sou 
met ons wees.

58

Die Bybel het gesê: “Die waters het die kinders van Israel gevolg.” Toe hulle dors geword het, het 
hulle geweet die water was naby.

Nou, hierdie dinge word beheer deur wette. God se hele stelsel is saamgestel deur wette. Nou, ons 
sal neem … Laat ons vir 'n oomblik stop.
59

Laat ons die wêreld neem. Dit draai; elke vier-en-twintig uur maak dit 'n volledige revolusie, so 
volmaak, dat ons nooit in staat was om, met al ons wetenskap, 'n horlosie te maak om perfekte tyd te 
hou nie. Elke nou en dan sal die beste horlosies wat hulle ooit maak, in die loop van 'n jaar baie minute 
wen of verloor. Maar die wêreld faal nooit nie, want sy is reg daar op die sekonde. Dis so perfek sodat 
die wetenskaplikes vandag, die sterrekundiges julle kan vertel oor twintig jaar van nou af, of vyftig jaar 
van nou af, net presies wanneer die son en die maan by mekaar sal verbygaan. Wanneer dit sy vier-en-
twintig uur sirkel draai en dit draai sy tyd om die wentelbaan vir 'n seisoen, mis dit nie 'n tik nie. 
Halleluja. Dis perfek, want dit loop volgens die wet van God.

Hulle weet net presies wanneer daardie gety net tot die minuut sal uitgaan, want hulle weet watter 
tyd die maan ondergaan. En God het alles in orde geplaas deur 'n wet. En wanneer daardie maan 
ondergaan, gaan die gety daarmee saam. Wanneer daardie maan opkom, hier kom die gety daarmee. En 
hulle weet presies, volgens tydsberekening, wanneer daardie maan sal ondergaan. Hulle kan dit op 'n 
almanak  kalender  sit  vir  jare  vorentoe  en  vir  julle  sê  op  watter  oomblik  daardie  gety  sal  begin  sak.

60
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Sekerlik, want dis hoe die maan uitgaan, want dit is geplaas in die orde van God se wet.

Ek het nou die dag by die Michiganmeer gestaan. En ek het oorgegaan na Lake Superior op my pad 
na Kanada, daardie groot watermassa. En ek het daar gestaan en ek het gedink: “Hoeveel myl is dit 
regoor hierdie groot straat van water hier?” En toe, nadat ek Michigan—of Lake Superior oorgesteek het, 
sou ek in Michigan inkom, amper 'n gelyke hoeveelheid van water. En daarnatoe, van Lake Superior na 
Michiganmeer, van Michiganmeer na Ontariomeer, en net—en Huron en al die mere saam. Hoeveel biljoene 
maal biljoene maal biljoene en ontelbare vate vars water lê binne-in daardie meer.

61

En daar oorkant in Nevada en in Arizona, Nieu Mexiko, oos Kalifornië lê miljoene hektaar verskroeide 
brandende grond, dis so vrugbaar dat, as daardie water ooit op daardie grond kon kom, hierdie nasie die 
wêreld kon voed, sonder enige honger mense, en oorskot hê om in die see te gooi. Dis reg. Die miljoene 
akker wat tonne maal miljoene ton aartappels sou kweek, en kool, en boontjies, en—en blaarslaai, en 
radyse en seldery, en komkommers, en wat nog. Die grond sou dit laat groei; dis—dis smag net na die 
water.

En hier is die water hierbo en hier is die grond hieronder. Nou, ons kan dit sien en ons weet dit sou 
dit doen, want ons kan die water toets en sien dis vars, en die grond toets en sien dit is vrugbaar. Nou, 
al die wense wat ons kan wens, sal hulle nooit bymekaar sit nie. Maar daar is 'n wet en daardie wet is 
swaartekrag. Nou, as ons volgens gravitasie sou werk, kon ons elke stukkie van daardie land water gee, 
die water uit die mere neem en dit water gee. Maar ons sal moet werk volgens die wet van swaartekrag. 
Ons kan dit nie daar wens nie. Ons kan dit nie daarheen skree nie. Ons kan dit nie daarheen uitgil nie. 
Ons moet werk volgens die swaartekragwette om dit daar te kry. God plaas alles in 'n wet.

62

Hier het ek gedink; ek weet nie of ek dit ooit vir julle gesê het of nie. Ek was onder in Kentucky, 
eekhorings gejag saam met Broer Wood omtrent 'n jaar gelede. En ons … Die eekhorings was soort van 
skaars en so het ons na 'n kêrel se huis gegaan om uit te vind van jag. 'n Man het verskeie hektaar 
grond gehad en op hierdie grond was daar baie woude. Maar Broer Wood het vir my gesê dat die man 'n 
ongelowige is. Hy's—hy's 'n ongelowige. So hy het gesê dat hy hom geken het, so hy—of sy vader het 
hom geken; hy sou gaan en vra of ons toestemming kon hê om te gaan jag.

63

Ons het na die man se plek toe gery. En hy en 'n ander man, albei van hulle in hulle sewentigs, hulle 
het onder 'n appelboom gesit. En Mnr. Wood het na hierdie man toe gegaan en hy het vir hom gesê: “Kan 
ek 'n bietjie op jou plek jag?” En hy het gesê: “Wel,” het hy gesê: “goed.” Hy het gesê: “Van watter 
Woods is jy? Is jy Jim Wood se seun?”

Hy het gesê: “Ek is.”

Hy het gesê: “Wel, ou Jim was eerlik en so aan.” En het gesê: “Jy kan enige plek jag waar jy wil, op 
my plek. Ek het soveel honderd akker hier; help jouself. Gaan af in daardie leegtes, waar jy ook al wil. 
Maak net jouself tuis.”

Ek het in die motor gesit, want ek het gedink die prediker en ongelowige saam sou nie goed wees as 
ons 'n guns van die ongelowige sou vra nie.

So toe na 'n rukkie het Broer Wood gesê: “Wel, nou, kan ek my pastoor by my hê? Ek skat dit sou 'n 
reg vir hom wees om saam te kom.”
64

En hierdie ou man het omgedraai op sy kierie en hy het gesê: “Wood, bedoel jy om vir my te sê dat 
jy so laag gedaal het dat jy 'n prediker by jou moet hê waar jy ookal gaan?”

En so toe het ek gedink, na dit moet ek liewer uit die motor klim. So ek het uit die motor geklim en 'n 
paar minute met die ou man gepraat. En hy het my sommer gou laat weet dat hy nie veel nut vir 
predikers gehad het nie, want hy het gedink hulle praat van iets waarvan hulle niks weet nie.

Hy het gesê: “Hulle blaker net iets uit waarvan hulle niks weet nie. Wel,” het hy gesê: “wanneer 'n 
man met my praat, wil ek hê hy moet weet waarvan hy praat.” Nou, dit maak goeie sin. Dit maak goeie 
sin. Hy het gesê: “Nou, as 'n man met my praat, wil ek nie hê hy moet oor een of ander iets praat nie, 
veronderstelling waarvan hy niks weet nie. Ek wil hê hy moet iets sê wat hy weet waarvan hy praat.” 
Wel, ek het dit gerespekteer. Ek het dit gerespekteer in die ou heer.

En so het ek gesê: “Wel, natuurlik, dis elke kêrel volgens sy eie opinie.”

En hy het gesê: “Daar was een prediker wat hier in hierdie kontrei gekom het 'n paar jaar gelede, 
wat 'n diens gehad het by Acton.” En hy het gesê: “Hierdie prediker, een aand, wat 'n vreemdeling in die 
kontrei was, het vir 'n—'n dame wat in die gehoor gesit het, gesê: 'Jy het 'n sakdoek in jou sak. En jy is 
Mev. So-en-so. En jy het 'n siek suster hier oorkant op die heuwel. Haar naam is So-en-so. Sy is 
sterwend aan kanker in die maag.' En het gesê: 'Neem hierdie sakdoek en lê dit op jou suster, en sê vir 
haar: ”SO SPREEK DIE HERE,“ sy gaan nie sterf nie, maar lewe.'”

65
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Hy het gesê: “Hierdie selfde vrou was 'n vriendin van ons.” En gesê: “Ons het hierdie vrou geneem … 
Hierdie sakdoek op; of hierdie man na die persoon …” Eers het hy gesê: “Hierdie vrou, ek en my vrou was 
daar daardie oggend en het hierdie vrou versorg. En sy was so erg dat die dokters haar lank gelede 
opgegee het. Sy was so erg dat ons haar in 'n laken moes skuif, haar oplig om haar op die bedpan te sit, 
haar terug te neem. Draai haar in die laken, sy was so erg.” Hy het gesê: “Een aand daar oorkant het 
daar 'n geraas gekom asof hulle iemand daar gehad het wat gesterf het.”

Dit was Ben daar met daardie sakdoek, wat dit daarheen geneem het. Ek glo dit was jy, was dit nie, 
Ben? [Broer Ben sê: “Amen. Amen.” — Red.] Dit was Broer Ben daar, wat daardie sakdoek gekry het, 
want hy het die vrou soontoe geneem.

66

En het gesê: “Die volgende oggend het sy gebakte appeltertjies geëet.” En het gesê: “Sy doen nie 
net haar eie werk nie, maar sy doen die buurvrou se werk. Sy was so gesond.” Hy het gesê: “Nou, ek 
het dikwels gewonder. As ek ooit daardie prediker sou sien, hy het geweet waarvan hy gepraat het,” het 
gesê: “sou ek—ek graag met hom wou praat.”

Broer Wood het na my gekyk en ek het na hom gekyk. Het daar gestaan, vuil en gesweet, en smerig, 
het in die woude gekamp en—en eekhoringbloed oral oor ons. En so het ek gesê: “Wel,” het ek gesê: “is 
… Jy bedoel dat jy met hierdie kêrel sou wou praat en hy sou jou vertel hoe hy dit gedoen het?”

Hy het gesê: “Ja, meneer, dis wat ek bedoel.”

Ek het gesê: “Wel, dis—dis 'n goeie ding.”

Ek het een van sy appels geëet. Klein ou geelbaadjies het daar op hulle toegesak, julle weet, in die 
herfs van die jaar in Augustus. So ek het hierdie appeltjie gehad en ek het daarvan geëet. En ek het 
gesê: “Dis 'n baie goeie appel.” Ek het gesê: “Hoe lank is daardie boom daar?”

67

“O,” het hy gesê: “ek het daardie boom daar geplant, dertig of veertig jaar gelede, of soiets.”

“Ja, meneer.” Ek het gesê: “Ek wil jou graag net 'n vraag vra.” Ek het gesê: “Hoe in die wêreld … Ek 
sien daardie appels het van daardie boom afgeval en sy blare val af, en hier is dit eers in die middel van 
Augustus.” En ek het gesê: “Ons het nie eens 'n koel tyd gehad nie; ons het nie eens 'n ryp of enigiets 
gehad nie en tog val daardie blare van daardie boom af. Waarom is dit?” Hy het gesê: “Die sap het die 
boom verlaat.” “O,” het ek gesê: “waarheen het dit gegaan?” Hy het gesê: “Af in die wortels.” En ek het 
gesê: “Hoe lank sal dit dan daaronder bly?” Hy het gesê: “Tot die lente.”

En ek het gesê: “Dan sal dit weer opkom en vir jou nuwe blare bring vir 'n skaduwee, nuwe appels 
om te eet.” Hy het gesê: “Dis reg. Presies reg.”

Ek het gesê: “Wel, ek wil jou iets vra, meneer. Julle praat van hierdie kêrels wat nie weet waarvan 
hulle praat nie.” Ek het gesê: “Kan jy vir my verduidelik watter Intelligensie laat daardie sap daardie 
boom verlaat? As dit daar gebly het deur die winter, sou die boom sterf. Jy sou die boom doodmaak. Die 
kiem van lewe is in daardie sap.” Toe het ek gesê: “Dit sou die boom doodmaak. Watter Intelligensie laat 
daardie sap uit daardie boom gaan, af in die wortels en bly tot lentetyd, en dan weer terugkom en nog 'n 
paar appels bring?” Ek het gesê: “Sit water in 'n emmer en sit dit op 'n paal en kyk of dit in Augustus sal 
afgaan na die bodem van die paal en weer terugkom in die lentetyd. Sien?” Ek het gesê: “Daar is een of 
ander wet; daar is 'n wet van die natuur. Een of ander Intelligensie het hierdie wet in orde geplaas. Nie 
net dit nie, maar daardie selfde Intelligensie moet daardie wet bedryf, wat dit afstoot tot in die wortel 
van die boom en terugkom.”

68

Hy het gesê: “Ek het nooit daaraan gedink nie.”

Ek het gesê: “Kan jy … As jy ooit kan uitvind wie die Intelligensie is wat daardie sap laat gaan van 
daardie boomtak af tot in die wortels en terugkom, dis dieselfde Intelligensie wat my daardie aand daar 
gesê het: 'Gaan, sit daardie sakdoek op die vrou.'” Hy het gesê: “En jy's daardie prediker?” Ek het gesê: 
“Ja, meneer, dit is reg.”

Verlede jaar was ek oor (hy het heengegaan) en toe sy weduwee op die stoep gesit het, appels 
afgeskil het van daardie selfde boom … Broer … Eers wou hulle ons wegjaag; hulle het nie geweet wie 
ons was nie. En ek het gegaan en haar daarvan vertel, dat ons toestemming van hom gehad het. En het 
daarvan vertel, gesê: “Hy het 'n volle belydenis van Christus gemaak voor hy gesterf het.”

69

Julle sien, wat doen daardie boom, watter Intelligensie laat dit afsak? Dis 'n wet. Dis 'n wet wat God 
in orde geplaas het. En daardie wet is God se wet wat sal sorg vir die voorwerp. Amen.

Julle weet, ek gee nie om hoeveel julle uitroep en nou sê—sê: “Dit gaan nie … Die son gaan nie meer 
skyn hierdie somer nie.” Dit sal in elk geval skyn. Hoeveel gaan jy sê: “Ek—ek—ek gaan nie die aandtyd  
laat kom nie.” Dit sal kom, in elk geval. Want hierdie ding waarop ons lewe, wat die wêreld genoem word, 
word beheer deur 'n wet van God.
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Nou, broers en susters, ek wil julle iets vra. Dan as ons wedergebore is deur die Gees van God … God 
het nie klein swak dele en groot sterk dele nie; Hy's heeltemal God! En as jy genoeg van God in jou 
gehad het, totdat Dit net skaars 'n skaduwee was, is dit genoeg krag om 'n nuwe aarde te maak. Dis 
genoeg krag om 'n nuwe maan en 'n nuwe stelsel te maak. Dis God en dis sterk. En reg nou in elke 
gelowige hierbinne wat die Ewige Lewe het, wat God se Gees in jou is; is daar genoeg krag wat die 
dooies sal opwek, wat die siekes sal genees, wat wentelbane in toestande sal plaas. Maar jy's … Dit 
word beheer deur 'n wet, daardie Gees wat in jou is. Julle is seuns en dogters van God. Daardie selfde 
Gees wat jy in jou het, sal jouself opwek op die dag van die opstanding.

70

Jesus, toe Hy hier op aarde was, toe Hy gesterf het, het Sy siel neergedaal in die hel en gepreek vir 
die geeste wat in die tronk was, die siele in die tronk, wat nie bekeer het in die lankmoedigheid van die 
dae van Noag nie. Sy liggaam het in die graf ingegaan. Maar voor Hy gesterf het, het Hy Sy Gees in die 
hande van God oorgegee. Sy Gees het na God gegaan; Sy siel het na die hel gegaan; en Sy liggaam het 
na die graf gegaan. En Jesus is uitgesluit van opstanding totdat die Skrif vervul kon word. Hy kon nie 
terugkom nie, want Hy moes in die graf bly vir drie dae en nagte. Maar toe die Skrif alles vervul is, is 
hierdie versperring weggeneem; Sy Gees het neergedaal na Sy siel, Sy siel na Sy liggaam en Hy het 
weer opgestaan.

71

En wanneer ons sterf, sal ons siele onder die altaar van God ingaan, wat ek bevoorreg was om 'n 
paar oggende gelede te sien, soos julle weet, in die visioen, waarvan die Bybel praat. Ons geeste sal 
gaan na God wat dit gegee het en ons liggame sal terugkeer na die stof van die aarde. Maar eendag 
waneer die Skrif vervul is, sal ons gees deur God vrygestel word, sal die siel optel en die siel na die 
liggaam. En die krag wat ons sal opwek, is reg nou in ons. Ons is nou in hemelse plekke. Ons is nou in die 
krag van die opstanding.

72

As daar nie 'n wet daaraan verbonde was nie, sou seuns en dogters van God vir hulle 'n wêreld hier 
skep en 'n privaat lewe daarop gaan lei. Jy het die krag in jou om dit te doen. As jy 'n skaduwee van die 
krag van God in jou het, het jy krag om dit te doen. God is almagtig. Sien wat ek bedoel? Die krag wat in 
jou is, sal maak … Jy sou 'n wêreld in bestaan kon spreek en daarop kon gaan lewe. Halleluja. Daar het 
julle dit.

Dis watter krag nou in die Kerk is, maar dit word beheer deur 'n wet. En daardie wet onderhou nie 'n 
klomp gebooie nie. Dis 'n wet van geloof. Jesus het gesê: “Alle dinge is moontlik vir hulle wat glo.” En as 
jy dit kan glo, wat ookal God jou siel sal laat glo, dit is joune. Elke plek waarop die sole van jou voet kan 
trap deur geloof, gee God dit vir jou. Amen. Dis joune; jy besit dit, as jy die sleutel kan vind tot hierdie 
wet van geloof wat dit vir jou oopmaak. Sien julle wat ek bedoel? Daardie krag word beheer deur … As jy 
'n seun van God is, as jy 'n dogter van God is, dit verlaat jou nooit. Dis die heeltyd met jou. Maar jou 
geloof gaan weg Daarvan, maar Dis steeds daar. Halleluja.

Wanneer jy gered is, gee God jou geloof om op te staan uit die gemors van die aarde. Jou geloof 
oorwin die dinge van die wêreld. Wat is jou geloof? Jou geloof is daardie daad wat God in jou gedoen het 
om jou 'n seun van God te maak. Jy hou op met jou leuens, jy hou op met jou stelery, jy hou op met jou 
drinkery, want jou geloof lig jou bo dit uit. Amen. As jy dit nie doen nie, het jy geen geloof nie. “En deur 
geloof is julle gered, en dit deur genade.”

73

Soveel as wat jou geloof vrygestel sal word, dis hoeveel krag jy kan hê, want in jou woon die krag 
om hemele en aarde te maak. God woon in julle en julle is seuns en dogters van God. Amen. Daar het 
julle dit. Maar dis jou geloof. Jesus het gesê: “Volgens julle geloof, laat dit vir julle wees. As julle kan glo, 
is alle dinge moontlik. Voorwaar, Ek sê vir julle, as julle vir hierdie berg sê: 'Beweeg,' en nie twyfel nie, 
maar glo dat wat julle gesê het …”

Dan watter soort mense behoort ons te wees wat geloof het in hierdie groot verlossende Christus 
wat in ons woon, hierdie geslaande Rots wat nooit die kerk verlaat nie? “Ek is met julle altyd, selfs tot 
aan die einde van die wêreld,” die ewige Teenwoordigheid van die groot bruising van verlossing en krag 
wat uit Golgota uitgestort het in die kerk, die ewige Teenwoordigheid van die lewende God, groot 
vloeiende, geslane Rots wat saam met ons gaan op ons reis.

74

Israel het hulle geloof verloor. Hulle het die pad byster geraak. Hulle die vleispotte begin begeer. As 
hulle in geloof gebly en geglo het dat God hulle na die land sou neem, sou niks hulle verhinder het nie. 
Hulle het alreeds seë oopgemaak; hulle het plae op hulle vyande laat neerkom; hulle het hulle vyande 
agter hulle gekruisig, en het in die land ingeloop en kon steeds nie geloof hê om voort te gaan na die 
belofte nie.

75

Josua en Kaleb het daardie geloof gehad. Hulle het gesê: “Ons is meer as in staat om enigiets te 
oorwin wat voor ons sou kom.”

Dis die probleem met die kerk. Ons kan elke siekte oorwin. Ons het die krag in ons. Ons is seuns en 
dogters van God, niks kan voor ons staan nie. Enigste ding, Hy wil iemand vind wat dit sal glo, wat sal
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glo wat God alreeds vir jou gedoen het. “Nie ons sal wees nie; ons is nou.” En die immer-lewende 
Teenwoordigheid van die Gees is met ons. Amen. Daar het julle dit.

Dis wat ek bedoel toe ek vanmôre gepraat het oor die onderwerp: Die Immer Teenwoordige Water 
Van Die Rots. Die immer teenwoordige Water van die Rots is reg hier nou, daardie immer teenwoordige 
Water van daardie geslane Rots by Gólgota. Toe daardie Heilige Gees uit Hom gekom het op Gólgota, wat 
teruggekom het op die kerk op die Pinksterdag, daardie selfde Heilige Gees is teenwoordig vanmôre. En 
Dit gee ons 'n belofte.

76

Dis die rede, wandel voor die siek mense, toe Hy my daar oorkant opdrag gegee het, glo ek dit; God 
het so gesê. Dis hoe visioene gebeur; God het dit belowe. God kan nie lieg nie.

Glo dit. Jy moet dit glo. Moet Iets daar wees wat daardie demper oopmaak, daardie ding oopmaak 
om jou daarop in te laat. Wat ons vandag nodig het, is nie bid vir meer krag nie. Jy het genoeg krag om 
'n nuwe aarde te maak. Wat jy nodig het is geloof om daardie krag te gebruik. Wat jy nodig het is om 
daardie lewe te beheer en so 'n goddelike lewe te lei, dat wanneer jy God enigiets vra, jy weet. Ons het 
vertroue in God, daarvan. Ons weet as ons Sy gebooie onderhou, sal Hy geen goeie ding van ons 
weerhou as ons met Hom wandel nie. God wat saam met ons wandel. O, goeiste.

77

Hulle het net een ding gehad om te doen. Hulle het net een ding gehad om te doen; dit is bly reguit 
op die koers, nie afdwaal hiernatoe en dwaal soontoe nie, maar bly op die koers. Die kerk het net een 
ding om te doen: bly op die koers. Hulle het 'n Vuurkolom gehad wat hulle self in koers moes hou deur: 
volg daardie Vuurkolom. Dis wat hulle gelei het. Hulle voorwerp wat hulle kon sien, was daardie 
Vuurkolom. Hulle het Dit deur Moses sien werk en hulle het geweet dat hy die leier was.

78

Vandag het ons die Woord. Ons volg die Woord. En ons sien die Woord werk in die gelowiges en ons 
weet dit is dan so: God wat met ons werk, die Woord bevestig met tekens wat volg. Ons bly by die 
Woord. Die Woord bring die resultate voort.

Hulle het by die—Moses gebly. Want die Vuurkolom, Moses het Dit gevolg. En hulle het gevolg. Toe 
hulle begin draai teen Moses en stry teen God en teen Moses, het hulle begin dwaal na die een kant en 
die ander. Probleme het ingekom. Sekerlik.

Ons bly by die Woord en die Woord bring tekens voort. Jesus het gesê: “Hierdie tekens sal hulle volg 
wat die Woord glo.” Sien, dit bly by die … Jy bly by die Woord; die Woord bring die tekens voort. Maar 
Moses, wat het hy gedoen?

79

Hulle het afgedwaal en wat het hulle gedoen? Het van die pad afgedwaal en hulle het hulle 
watertoevoer verloor.

Ek dink dis wat die kerk vandag gedoen het. Dit het van die pad van die Skrif afgedwaal. Hulle het 
afgedwaal tot in -ismes. Hulle het beland in klein dingetjies wat hulle nie behoort te doen nie. Hulle het 
dinge aangeneem. Hulle het dinge aangeneem soos Apostoliese Geloofsbelydenis. Waar vind jy dit in die 
Bybel? Hulle het kategismes aangeneem wat hulle lees. Hulle het denominasies aangeneem in plaas van 
'n ondervinding. Hulle het handeskud aangeneem in plaas van 'n wedergebore ondervinding. Hulle het 
besprinkeling aangeneem in plaas van waterdoop. Hulle het 'n bose vorm aangeneem: “Vader, Seun, en 
Heilige Gees,” wanneer daar nie soiets in die Bybel is nie. Die Bybel het gesê: “In die Naam van Jesus 
Christus.” Daar's net een ding om te doen as jy daardie selfde Water wil hê, kom weer terug na die pad. 
Kom terug op die … Hy het nie weggegaan nie; Hy's steeds hier.

Julle neem geloofsbelydenisse in die plek van Christus. Jy dwaal af deur kabale op te skop. Een het 
gesê: “Wel, ek's 'n Metodis.” Die ander sê: “Ek is 'n Baptis.” Dit wys dat jy dan nie 'n Christen is nie. Ons 
is Christus s'n. Ons behoort aan Hom. Jy sê: “Wel, as ek, 'n Baptis.” As dit al is wat jy is, dan is jy nie 
een van Christus s'n nie; jy's 'n Baptis. Julle sê: “Wel, ek's Pinkster.” As jy net Pinkster is deur 
denominasie, dis al wat jy is.

80

Maar as jy die Pinksterervaring het … En die Pinkster Woord sal 'n Pinkster ondervinding voortbring. 
Volg dieselfde ding wat daardie dissipels gedoen het; bly daarbo totdat jy gevul is met die Heilige Gees. 
En dan as jy teenstrydig is met die Woord, daardie gees in jou teenstrydig is met wat die Woord sê, dan 
is dit nie die Heilige Gees nie. Dis die duiwel wat die Heilige Gees naboots. Sien julle waar het ons 
daarmee gekom?

O, party van ons het in tale gepraat; ons het tye van 'n geskreeuery gehad en het al hierdie ander 
dinge ontken. Ons het alles toegelaat wat nie in die Skrif was nie om in die kerk in te kom. Waarby het 
ons vandag gekom? Ons is terug na nog 'n woestyn, opgedroogde organisasie. Ons het georganiseer; 
ons het ons Water verloor. Dis presies wat Pinkster gedoen het. Toe dit begin organiseer, het dit 
broederskap begin opbreek en gesê: “Wel, nou, ons sal nie daarmee assosieer, as hierdie kêrel dit glo 
nie.”

81
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Gaan voort, bly by hom totdat hy kom by die Woord van Waarheid, die kennis van Waarheid. Wat dit 
ookal is, laat dit in elk geval gaan. Gaan net voort, wees soos broers.

Maar, o, ons moes organiseer en sê: “Wel, omdat jy nie Eenheid is nie, omdat jy nie Tweeheid, of 
Drieheid is, of soos hierdie nie, sal ons geen gemeenskap met jou hê nie.” Dan wanneer ons dit doen, wat 
doen ons? Ons bring onsself weer reguit terug na 'n woestyn. Dis reg.

Maar onthou, toe Israel van die pad af gedwaal het, die koers na die beloofde land, het die Rots 
hulle nooit verlaat nie; Dit het net daar gebly; so het die water ook. So is die Heilige Gees, bly net daar. 
Ons hoef nie terug te dwaal nie.

Nou, hier leer God ons 'n groot ding. God leer ons hier 'n les. Christus is eenmaal geslaan, het ons 
eenkeer vir almal 'n Pinksterervaring gegee. Nou, toe daardie Rots geslaan is, hoef Dit nie weer geslaan 
te word nie. Dit was net een keer geslaan.

82

Moses het 'n fout gemaak deur Dit die tweede keer te slaan, die swakheid van sy geloof in die 
Versoening te toon. Maar toe Christus eenmaal geslaan is, hoef Hy nooit weer geslaan te word nie. Wel, 
wat het Moses gedoen? Moses het iets nuuts opgestel, 'n nuwe ding probeer maak.

En dis hoe ons geestelikes vandag gemaak het. Hulle het iets nuuts probeer maak. “Ons sal onsself 
die Gemeentes van God maak. Ons sal onsself die Pinksterkerk van God maak. Ons sal onsself die 
Algemene Raad maak. Ons sal onsself dit, dat, of die ander maak.” Dis nie wat God gedoen het nie. Dit 
was nie Sy idee nie.

Christus is eenkeer geslaan. Dis die oorspronklike ondervinding. Dis die oorspronklike manier. Op die 
Pinksterdag het Petrus gesê: “Bekeer julle, elkeen van julle, en word gedoop in die Naam van Jesus 
Christus.”

83

“Ons besprinkel in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, gee alle soorte geloofsbelydenisse en 
alles anders Daaroor.” Wanneer ons van die Woord afgaan, geen wonder ons kan nêrens kom nie …?…

God leer ons 'n les. Moses was nie veronderstel om te sê: “Nou, ons sal nou 'n nuwe iets hier begin 
en ons sal organiseer, en ons sal die Katolieke kerk maak” nie. Dis die eerste ding wat hulle gedoen het. 
Nee, dan na 'n ruk: “Wel, ons sal iets nuuts daaruit begin; ons sal die Lutherse maak.” Toe kom die 
Anglikane, en dan die Baptiste, en wat nog, en Campbelliete, en Kerk van Christus, en antichris, en alle 
ander dinge. Sien? Hulle het almal begin gaan, een na die ander een, een na die ander een, denominasies 
en organisasies gemaak. Dit was nie dit nie. Sien daar wat hulle doen? Hulle slaan weer die Rots om iets 
nuuts te begin. Ons het nie 'n nuwe leerstelling nodig nie.

84

Elke man in die Bybel is gedoop in die Naam van Jesus Christus. Elke man in die Bybel wat die Heilige 
Gees deur God se weg ontvang het, presies soos God doen—gedoen het by die …?… Hulle het dieselfde 
ding gedoen. Hulle het dieselfde ondervinding gehad. Dieselfde tekens het hulle gevolg. Dieselfde werke 
het hulle gevolg. Hoekom? Hulle het by die Rots gelewe. Hulle het dieselfde Water gekry.

85

En vandag, die rede waarom ons soveel geloofsbelydenisse en denominasies het, is omdat ons iets 
nuuts begin. Ons het niks nuuts nodig nie. Gaan terug …

Moses was nie veronderstel om die Rots weer te slaan, iets nuuts te begin nie. Hy was veronderstel 
om met hulle te praat oor die oorspronklike Rots. O, ek hoop julle begryp dit. Moses was veronderstel om 
van die oorspronklik geslane Rots te praat, dit nie weer te probeer tref nie, nie 'n nuwe ding te probeer 
begin nie, maar om met die ou Ding te praat.

God, help my. Al sou ek as 'n armlastige sterf agter die preekstoel, sal ek van die oorspronklike Rots 
praat. Ek sal praat van die oorspronklike ondervinding. Ek sal praat van die oorspronklike Skrifte wat hulle 
die doop van die Heilige Gees gegee het: “Bekeer julle, elkeen van julle, en word gedoop in die Naam van 
Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” Die ewige 
teenwoordigheid van die vloeiende Waters uit die Rots is steeds met ons. Dit sal dieselfde ding 
voortbring. Dit sal visioene voortbring. Dit sal genesings voortbring. Dit sal profesieë voortbring. Dit sal 
elke ding voortbring wat hulle gedoen het.

86

Toe Israel weer opgelyn was in die Skrifte en weer op die pad gekom het, het hulle voortgegaan na 
die beloofde land. Maar het hulle veertig jaar geneem.
87

Pinkster was omtrent veertig of vyftig jaar, het in die wildernis rondgedwaal. Kom terug na die Rots. 
Dis in sig. Hier is dit net hier in die Woord geskryf. Die Heilige Gees doen hier dieselfde ding wat Hy altyd 
gedoen het, so die ewige teenwoordigheid van die Water is hier. Kom net terug Daarheen, kom terug na 
die eerste, die oorspronklike.

Hoe was dit in die oorspronklike? “Wel, hulle het hande geskud met die prediker.” Gladnie soiets nie. 
“Hulle  is  gedoop  in  die  naam  van  Vader,  Seun,  Heilige  Gees.”  Daar's  gladnie  soiets  nie.  Daar  is  geen
88
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persone in die Bybel, enige plek, of buite, driehonderd jaar buite die Bybel, wat ooit gedoop is in die 
naam van Vader, Seun, Heilige Gees nie. Dis 'n Katolieke geloofsbelydenis, nie 'n Bybelse leerstelling nie. 
Sien?

Hulle het die Heilige Gees gehad. Hierdie tekens het hulle gevolg wat geglo het. Dit sal dit vandag 
weer doen. Daardie Rots is net so lewendig as wat dit ooit was, daardie geslane Rots.
89

Laat ons nie sê: “Wel, nou kom jy oor en sluit aan by ons Pinksterkerk, kom in ons Pinksterryke nie.” 
“Nee, jy kom oor en sluit aan by die Baptis, of die Metodis, of die Presbiteriaan, of Katoliek.” Wat is dit? 
Dit slaan die Rots weer oor, probeer om iets nuuts te begin.

Sê vir hulle: “Bekeer julle en word gedoop in die Naam van Jesus Christus,” vir die vergifnis van hulle 
sondes, “en hierdie tekens sal hulle volg wat glo.” Nou, julle is terug op die pad, terug na dieselfde 
Water. Dieselfde Water sal dieselfde verfrissings gee. Dit sal dieselfde tugtiging aan die liggaam gee. Dit 
sal dieselfde reinigingskrag gee. Dit sal dieselfde genesingskrag gee. Dit sal dieselfde ding doen wat dit 
toe gedoen het, as ons net na dieselfde Gees terugkeer.

Lewe in 'n wingerd sal druiwe voortbring. As dit verlede jaar het, sal dit dieselfde ding hierdie jaar 
bring. Dis 'n wet van God. Die wet van God is dat as dit 'n wingerdstok is, laat dit alleen, dit sal druiwe 
voortbring. Jy kan dit met iets anders kruis, maar laat dit dan alleen en dit sal weer reguit terugkom na 
dieselfde druiwe.

90

So ons het die kerk verbaster met Pinkster, met Baptistisme, met Metodisme, met Presbiterianisme, 
met—met die Anglikanisme, en elke ander soort -isme. Hoekom laat julle dit nie alleen nie? Kom terug na 
die Wynstok; dit sal terugkeer na dieselfde krag. Amen. Amen. Ek hou daarvan.

“Begin iets nuuts.” Dieselfde ding wat ons gedoen het. Moenie ons gesag probeer wys nie. “Doktor 
So-en-so is die stigter van die groot So-en-so kerk van die so-en-so.” So dit was nie dit nie.
91

Dis wat Moses gesê het: “Ek sal hulle wys wat ek kan doen. Ek sal dit in elk geval bring.” Hy het Dit 
geslaan; dit het nie gekom nie. En Hy het weer geskree: “Wys wat ek kan doen.” God het met hom 
gedeel daarvoor.

Dink julle nie, as julle net aan een of ander denominasie vashou nie. God sal met julle handel daaroor. 
Dis presies reg. Jy moet terugkom na daardie oorspronklike. Kom terug.

Praat net met die mense. Moenie vir hulle sê: “Kom sluit by ons kerk aan nie. Kom sê ons 
geloofsbelydenis.” “Julle kom terug en bekeer julle, en word gedoop in die Naam van Jesus Christus, vir 
die vergifnis van julle sondes; en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, as julle hart reg is. En 
hierdie tekens sal die gelowiges volg. 'n Groep gelowiges, hierdie tekens sal saam met hulle gaan.” Want 
hoekom? Die Rots, die geslane Rots en Sy Waters van die Lewe kom reguit voort, produseer dieselfde 
ding wat Hy gedoen het. Dit kan dit net nie help nie.

92

O, ja. Ons wil wys en sê: “Ons is Metodiste en Baptiste.”

Praat net met die Rots; Hy is immer teenwoordig. Moenie probeer om Daarby aan te sluit nie. “Ek 
moes by dit aansluit hier onder.” Moenie probeer om Daarby aan te sluit nie. Jy kan nie Hierby aansluit 
nie, dis een ding seker. Julle kan by die Metodiste aansluit, julle kan by die Baptiste aansluit; julle kan by 
die Pinksters aansluit; julle kan by die Anglikane aansluit; maar julle kan nie Hierby aansluit nie. Nee. Jy 
moet Hiermee gevul word. Moenie Daarby aansluit nie; word net Daarmee vervul. Dis al. Dis gevul met 
wat? Gevul met krag, gevul met die Gees, gevul met Lewe, gevul met vreugde, vrede, lankmoedigheid, 
sagmoedigheid, goedheid, krag van die Heilige Gees in jou lewe, want die ewigdurende Teenwoordigheid 
is daar. Onthou.

93

(Ek sal moet afsluit omdat dit laat word.)

Maar onthou, daardie Rots het hulle nooit verlaat nie. Dit het hulle nooit verlaat nie. En Christus sal 
ons nooit verlaat nie; Christus het gesê: “Ek sal altyd met julle wees, selfs tot aan die einde van die 
wêreld.” Is dit reg? En daardie Rots het by hulle gebly al die pad van Horeb na Nebo. Dit het. Af na die 
Jordaan toe, was Dit steeds daar. O God, ek wil Dit by die Jordaan sien.

94

Moses, toe hy by die Jordaan was, was die Rots met hom die hele pad deur. En hy het daarbo 
gestaan, afgekyk na 'n—'n klomp mense wat teruggeval het en weggegaan het van God; sy hart het 
gesmag na hulle. En hy het oor die Jordaan gekyk. Daar was hy by die Jordaan: Jordaan, geestelik, 
waarvan ek praat. En daar het hy daar gestaan; dood was besig om in sy mou op te kruip. Maar hy het 
gekyk, daar langs hom, daar het die Rots gelê. Hy het net oorgestap op die Rots en die Engele het 
gekom, hom weggedra.

“Ek sal jou nooit begewe of verlaat nie.” Maak nie saak hoe moeilik die tye raak nie, hoe oud ons 
word,  watter  soort  dood  ons  sterf  nie,  onthou,  die  Rots  sal  daar  wees  by  die  Jordaan.  Dit  sal  nooit
95
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weggaan of sal nooit verlaat nie. Onthou dit net. Die ewige teenwoordigheid van die Water uit die Rots 
sal met ons almal deur die lewe en selfs by die Jordaan wees.

Laat ons ons hoofde buig. ['n Profesie word gegee — Red.]96

Terwyl daardie Gees onder ons beweeg, die Gees van God wat onder ons beweeg, sou daar diegene 
hier wees vanmôre wat Christus nie ken nie, en julle—julle is nie naby daardie Rots nie, nie op 
praatterme met Dit vanoggend nie? Maar julle weet Dis teenwoordig. Kyk na Dit wat oral werk, sien Hom 
beweeg, sien Dit beweeg op die mense. Dis die ewige teenwoordigheid van die Water. Dis verlossing. Dis 
die Gees wat hulle bekers na 'n plek toe lei totdat hulle nie langer kan stilbly nie; iets moet voortkom. En 
jy ken Hom nie, wil jy graag jou hand opsteek en sê: “Bid vir my, Broer Branham. Ek wil Hom nou ken. En 
ek wil met Hom praat, en ek wil Hom ken as die volheid van Sy Gees. Ek wil weet dat Hy reg aan my sy 
is, die heeltyd. Ek glo Hy is. Maar ek wil op praatterme wees. En ek is dors en ek is honger vir God. Ek 
wil Hom beter ken”?

God seën jou, meneer. En God seën jou, meneer. En jou, broer. Jou, ja, daar ver agter. Hieronder, 
dame, ja. Ja, dame. Ons sien julle hande en God sien hulle. God seën jou, jongman. God seën jou. En jou, 
dame. Amen. God seën jou. Seën jou, suster. Iemand anders nou in die stil oomblik. God seën jou, daar 
ver agter, jongman.

97

Dink daaraan. Dink daaraan; die ewige teenwoordigheid van die Water van die Rots, daardie selfde 
Gees, wat Hy daar op die dag van die oordeel uitgeskree het vir Hom, toe Hy ons oordeel geneem het. 
En God se staf van toorn het Hom getref en julle sondes was toegedraai in daardie staf, en het Hom 
getref, en Sy Bloed en water het uit Hom uitgestroom. Hy het gesê: “Vader, in U hande gee Ek My Gees 
oor.” En op die Pinksterdag het Dit gekom om saam met ons deur die reis te gaan. En Dis nou so naby.

Sal jy …?… uit van onder, ver weg van die Huis af, sê: “Here, ek kom Huis toe.” Terwyl ons dit sing, 
as julle na die altaar wil stap en julle siel ook wil toewy aan Christus … Amen.
98

Ek het ver afgedwaal van God (van die pad af). Nou kom ek huis toe;
Die pad van (ongeloof is 'n sonde) te lank het ek getrap, Here, ek kom huis toe.
Kom huistoe, kom huistoe,
Om nooit meer rond te dwaal nie;
Open wyd U arms van liefde,
Nou, Here, ek kom huis toe.

[Broer Branham gaan voort om te neurie: “Here, ek Kom Huis toe” — Red.]

Drie seuntjies het net reguit uitgestap, baie vinnig, trane in oë, gekniel langs die kant van die altaar. 
Natuurlik is hulle vergewe. Hulle is vergewe voor hulle selfs hulle sitplekke verlaat het, toe hulle gedagtes 
opgemaak was. Hulle het net vorentoe gekom en hier neergekniel om die mense dit te laat weet aan wie 
se kant hulle is vanmôre.

99

Wel, kan daar ouer manne wees wat dit graag wil doen, net om neer te kniel, en sê: “Here, ek—ek 
het ver weggedwaal van die pad af. Ek het soveel twyfel gehad en soms het ek uitgedwaal en in sonde 
beland. Ek—ek—ek wil terugkom voor dit te laat is. God, ek—ek wil graag kom. Ek wil net regtig graag  
kom kniel.” Amen.

Nou, Arthur Beam se drie dogtertjies omtrent dieselfde grootte, hulle kom hiernatoe, kniel neer.100

'n Dogtertjie kom vorentoe wat pas 'n nuwe broertjie gekry het. Nou die dag het ek dit gesê. Mev. 
Wood het gekom en my vertel, gesê hierdie suster gaan in na die hospitaal om 'n baba te hê. Die Heilige 
Gees het gesê: “Gaan sê vir hulle dit sal 'n seun wees.” Toe dit gebore is, was dit 'n klein seuntjie.

Lyk asof dit die kinders is vanmôre, die kêreltjies wat uitkom uit Suster Arnold se klein klas, wat hulle 
lewens toewy. Die hele altaar aan my regterkant is vol kindertjies.

Dit sou lekker wees as ons sou sing en die altaar oorgee aan die res van die mense wat volwassenes 
was.
101

Nou, Here, ek kom huis toe.
Kom huistoe …?…
Om nooit meer om rond te dwaal nie;
Open wyd U arms van liefde,
Nou, Here, ek kom huistoe.

Laat ons ons hoofde buig net 'n oomblik vir gebed vir hierdie kleintjies.102

Hemelse Vader, as daar 'n môre kom, as Jesus sal vertoef vir nog tien of vyftien jaar, sal hierdie die 
seuns en dogters wees wat hierdie Boodskap sal saamdra na die ander geslag wat kom. Sonder twyfel in 
my gemoed, Here, maar wat hulle al die dae van hulle lewe sal onthou om na hierdie altaar te  kom.  En
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hulle is juweeltjies, Here. Hulle jong en teer; hulle hartjies is veroordeel vanmôre. Nie eens die hele 
boodskap gehoor nie; pas uit die kamer gekom waar hulle ons Suster Arnold se ondderrig gehoor het; 
beweeg op om die altaar hier, gee hulle klein lewens vir U.

Nou, Vader, ek het pas klaar daaroor gepraat dat in ons die Heilige Gees woon. En hierdie Heilige 
Gees, geloof met hierdie Gees, doen alle dinge. En ek glo dat hierdie einste uur vergewe U elke sonde 
wat hulle gedoen het. En ek vra U met al die geloof wat in my hart is, dat U hulle klein lewens deur die 
pad sal hou. Mag hulle nooit van die Weg afdwaal nie.

Hierdie is waarlik 'n vreemde ding. Die Gees het gesê vanmôre ons sou iets vreemds sien. God, as U 
opgehou het om met die ander te handel, neem kindertjies. Hoe vanmôre in die altaaroproep daar nie een 
volwassene is nie, maar die hele groep klein kindertjies het vorentoe gekom. Tog, dit was 'n groot 
boodskap van harde begrip selfs vir volwassenes, maar die kinders het die Gees Daarvan gevang. Ons 
dank U vir hulle, Vader. Ek gee hulle aan U, as U dienskneg, as die trofeë van hierdie diens; want, onthou 
dat die ewige teenwoordigheid van die Water van die Lewe saam met hulle sal vloei solank hulle lewe. 
Mag hulle nou geloof hê in net wat gebeur, dat God wat hulle uit die sitplek getrek het en hulle hierheen 
gestuur het, mag hulle geloof hê in daardie God al die dae van hulle lewe. Mag hulle klein geeste na U 
gebring word in die dag van hulle dood, teruggebring word na hulle liggaam in die dag van die 
opstanding. Hulle is U s'n, Vader. Ons gee hulle aan U deur Jesus se Naam.

103

Terwyl ons ons hoofde gebuig het, gaan ek al hierdie kindertjies by die altaar vra, wat glo dat Jesus 
jou Verlosser is en die Een Wie jou daar in die gehoor gesê het om hiernatoe te kom en neer te kniel om 
hierdie altaar. Glo jy dat Jesus jou liefhet en jou sonde vergewe? Ek wil hê julle moet almal op julle voete 
staan en terugkyk na die gehoor. Net … Dis hoe jy vir die mense kan sê dat jy glo dat Jesus jou red. 
Nou, staan op op julle voete, dis reg, en kyk reguit terug na die gehoor. Al julle seuntjies en dogtertjies 
wat Jesus liefhet, staan op en kyk terug na die gemeente daar, elkeen van julle.

104

Wat van julle dogtertjies hier voor? Glo julle? Het julle Jesus lief? Hierdie dogtertjies hier, julle het 
Jesus lief met julle hele hart? Het julle? Het julle Hom lief? Het jy Hom lief, liefling? Staan hierbo, laat die 
mense weet dat jy Jesus liefhet. God seën julle.

105

Nou, laat ons omdraai hierdie kant toe en sing vir hierdie mense voor ons: “Jesus min my! Salig lot. 
Ek weet dit uit die Woord van God.” Sien? Laat ons net ons hande opsteek as ons dit nou sing. Goed, 
laat ons dit sing.

Jesus min my! Salig lot,
Ek weet dit uit die Woord van God;
Al is ek ook swak en blind,
Nogtans noem Hy my Sy kind …

Nou …?… kinders nou, met julle hande op, almal sing, almal saam.
Ja, Jesus min my,
Ja, Jesus min my,
Ja, Jesus min my,
Ek weet dit uit Gods woord.

Nou, julle herhaal almal agter my aan. Ek glo [Die kinders by die altaar sê: “Ek glo” — Red.] Jesus 
Christus [“Jesus Christus”] is die Seun van God [“is die Seun van God.”]. Vandag [“Vandag”] aanvaar ek 
Hom as my persoonlike Verlosser [“aanvaar ek Hom as my persoonlike Verlosser.”]. Van hierdie dag, [“Van 
hierdie dag,”] voortaan, [“voortaan,”] sal ek Hom liefhê [“sal ek Hom liefhê”] en Hom dien. [“en Hom 
dien.”] Amen. [“Amen.”]

106

['n Broer in die gemeente sê: “Broer Branham, ek het vier kinders op my hart op hierdie tyd. Sal jy 
asseblief vir hulle bid?” — Red.] Sal sekerlik, Broer Ben.
107

Hemelse Vader, hierdie man sien daardie ander kindertjies na Christus toe kom en hy roep uit, as 'n 
vader, vir sy eie kleintjies. En die Gees wat hierdie kleintjies na die altaar gebring het, mag daardie selfde 
Gees sy kinders red, Here. Skenk dit. Ons gee hulle aan U, Vader, in die Naam van Jesus Christus.

Nou, soos julle kleintjies teruggaan na julle sitplek, wil ek hê almal in daardie ry moet hande skud met 
hierdie kindertjies, of hulle klop soos hulle teruggaan. Gaan terug na julle sitplekke hierdie kant toe. En 
laat almal daarlangs net die kleintjies klop. En ons het julle lief met ons hele hart. Julle is lede van die 
Liggaam van Christus net soveel Daarin as die res van ons.

108

Ons marsjeer na Sion,
Pragtige, pragtige Sion;
Ons marsjeer opwaarts na Sion,
Daardie pragtige Stad van God.
Kom, ons wat die Here liefhet,
En laat ons vreugdes bekend word,
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Sluit aan by die lied met welbehae,
Sluit aan by die lied met welbehae,
En so omring die troon,
En so omring …

Dis baie goeie sang! Laat ons nou ons hande opsteek.
Ons marsjeer na Sion,
Pragtige, pragtige Sion;
Ons marsjeer opwaarts na Sion,
Daardie pragtige Stad van God.

Laat ons net mekaar se hande skud terwyl ons nou sing.
Ons marsjeer na Sion,
Pragtige, pragtige Sion;
Ons marsjeer opwaarts na Sion,
Daardie pragtige Stad van God.

Nou, laat ons staan met ons hoofde gebuig terwyl ons bid. Broer Teddy, net 'n … [Broer Branham 
begin neurie, Ons Marsjeer Na Sion — Red.]
109

Ek het 'n paar versoeke hier en sakdoeke, ensovoorts. Hulle mag van oorsee af kom. Billy het vir my 
gesê hulle het 'n klein paar skoentjies van 'n babatjie daar in Engeland, omtrent so lank, die dingetjie is 
heeltemal kreupel. En so moes ons ook daarvoor bid.

En so … [In die gemeente, Broer Ben sê: “Broer Branham, verskoon my asseblief vir die inmeng, maar 
bid dat, wie ons motor gisteraand op my regtervoorspatbord getref het, bid dat dit geopenbaar sal word. 
”Bid dat die Here dit sal openbaar.“ — Red.] Amen, Broer Ben, sal dit sekerlik doen.

110

[Broer Branham gaan voort om te neurie, Ons Marsjeer Na Sion — Red.]

Soos ons marsjeer, Here, weet ons dat die geslane Rots reg langs ons is, die ewige teenwoordigheid 
van die Water uit die Rots gaan saam met die Kerk. O Ewige God, stel vir ons vanmôre geloof vry in 
hierdie God wat met ons is. Ek weet U sal, net soos ons guns by U kan vind, dat U ons Daarmee kan 
vertrou. As U Dit vir ons in die oorvloed sou gee, mag ons Dit misbruik, Here. Maar as ons genade by U 
vind, laat dit gebeur.

111

Ons broer het gesê iemand het sy motor gestamp. O God, ons weet die man het nie geld om hierdie 
dinge te doen nie. Ek bid dat U die kêrel onder oortuiging sal bring, of iets, dat hy kan bely omdat hy dit 
gedoen het, kom, sê: “Broer, ek sal jou motor regmaak; ek het dit gedoen.” Help Broer Ben en sy 
geliefdes.

Hier lê in my hand sakdoeke en versoeke, het geloof in daardie God. Moses het geloof in daardie God 
gehad en hy het die see oorgesteek. Daniël het geloof in daardie God gehad en is uit die leeukuil gebring. 
Sadrag, Mesag en Abednégo het geloof in Hom gehad en het die vuur geblus. Paulus het geloof in Hom 
gehad en eendag toe die dienste baie moeilik was en Paulus nie by almal kon uitkom nie, het hy net 'n 
sakdoek gevat; hy het gesê: “Ek glo dat God hier by my is.” Hy het sy hande op die sakdoeke en 
voorskote gelê, en geeste van boosheid het uit die mense uitgegaan, en krankhede en siektes het van 
hulle weggegaan. God, ek het geloof in dieselfde God. Mag die bose weggaan. Krankhede, siektes, 
beproewinge, mag dit weggaan, Here.
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U is dieselfde God wat met my gepraat het daar in daardie Vuurkolom, onder by die rivier. U is die 
Een wat U foto hier by my aan die muur laat hang. U is met ons, Here. U is altyd teenwoordig, daardie 
selfde Vuurkolom. En ons het die Water uit die Rots geniet elke dag, soos ons vreugde het in die Gees. 
Dan is U hier. Ons het vertroue in U, Here. Ons het geloof in U. Ons glo dat U ons sal salf en ons sal 
help. Nie tot ons heerlikheid nie, Here; ons sou dan soos Moses wees toe hy die verkeerde ding gedoen 
het. Ons wil iets doen om U te help, Here. Dis die bedoeling van ons hart, help U, as ons dit kan doen. U 
wys ons, Vader, wat U ook al wil hê ons moet doen.

113

En nou, op 'n daad van geloof, veroordeel ek die siekte wat hierdie sakdoeke verteenwoordig, en 
hierdie versoeke. Hulle sal die mense verlaat. Ek weet U sal dit doen, Here. Ek glo dit in my hart dat U dit 
sal doen. Genees al die siektes in ons midde vanmôre.

114

Red hulle wat hulle hande opgesteek het, wat gesê het hulle wil graag na die Rots kom vir Water. 
God, mag hulle vandag so dors wees, mag daar so 'n sout lewe rondom hulle wees, wat hulle sal laat 
dors na Christus. Skenk dit.

Wees met ons vanaand, Vader. O God, laat my uitvind, deur hierdie versoeke, wat op die mense se 
harte is. As daar niks op hulle hart is nie, dan, Here, gee U my iets om vanaand vir hulle harte te preek.



www.messagehub.info

Preke Gelewer Deur

William Marrion Branham
"… in die dae van die stem …" Openb. 10:7

20Die Immer Teenwoordige Water Van Die Rots

Seën ons Broer Neville en sy vrou, sy familie; ons kerkie, ons trustees, ons diakens, ons lidmate en U 
Liggaam oral; wees met ons, Vader. Ons vertrou dit toe aan U hande, in Jesus Christus se Naam.
115

Sion; ons marsjeer opwaarts na Sion,
Die pragtige Stad van God.

Nou, laat ons dit net sing, werklik, regtig vir Hom nou. Sien?
Kom, ons wat die Here liefhet,
En laat ons vreugdes bekend word,
Sluit aan by die lied van welbehae,
Sluit aan by die lied van welbehae,
En omring so die troon,
En omring so die troon.

Met ons geboë harte nou.
Ons marsjeer na Sion,
Pragtige, pragtige Sion;
Ons marsjeer opwaarts na Sion,
Die pragtige Stad van God.


