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Dankie, Broer Orman. Die Here seën jou.1

Môre, vriende. Bly om weer vanmôre hier te wees, en soort van 'n bietjie onverwags, skat ek, vir 
myself, en ek is seker dit sou vir die gemeente wees. En ek het net gelees en … Dankie, suster. En die 
Here het skynbaar net 'n ietsie op my hart gesit om na die Kerk te bring, en ek het gedink dit was tyd 
om dit te doen. En nou hierdie …

Toe ek gearriveer het en toe nie geweet het ons sou hierdie Sondag hier wees nie, het ek 
aangekondig dat ek 'n—'n Boodskap vir die Kerk het. En ek wil, as God wil, hierdie Boodskap volgende 
Sondag bring. En daar sal nogal 'n lang tyd wees, so, dit sal waarskynlik nie uitkom voor twaalf-dertig, 
eenuur, miskien, indien op daardie tyd nie. Dit was op my hart vir 'n lang tyd en ek dink ek skuld die 
publiek 'n antwoord waarom ek nie aktief was in die veld nie. Ek het oral rondom dit gepreek, maar ek is 
seker dit het nooit net reg uitgekom na waar dit behoort te wees nie. So ek dink, as die Here wil, 
volgende Sondag, wil ek net my tyd neem en net uitlê, rede en waarom, en julle laat weet, Skriftuurlik, 
wat aangaan, sien, net waarom dit alles gaan. Want, ek sal waarskynlik dadelik oorsee gaan of êrens 
heen. Ek wag nou om te sien watter kant Hy my sal roep om te gaan. Verlede …

Omtrent drie aande gelede, of twee aande, het ek 'n telefoonoproep gehad naby middernag; en dit 
was om te bid vir een of ander vrou wat in die hospitaal was. En hulle het my gebel en gesê: “Bid.” En ek 
vergeet die naam wat hulle my gegee het, dat … Gesê dit was 'n vriend van Mev. James Bell, ons suster 
hier by die kerk, 'n gekleurde suster, baie lojale, goeie vrou. Ek glo die naam was Shepherd, is vir my 
gegee. So ek het uit die bed geklim en neergekniel, en—en my vrou vertel. Die telefoon wat lui, het haar 
wakker gemaak. En ek het gesê: “Ons moet bid vir Mev. Shepherd, 'n suster wat geskakel het, dis 'n 
vriendin van Mev. James Bell.” So ons het vir haar gebid, teruggegaan bed toe.

2

En toe omtrent tien- of elfuur die volgende dag, het ek weer 'n oproep gekry. Dit was Billy. En hy het 
gesê, dit was nie Mev. Shepherd nie, het gesê dit was Mev. Bell self, nie Mev. Bell se vriendin nie. “Dit 
was Mev. Bell en sy's in die hospitaal, baie ernstig.” En uitgehaas na die hospitaal, maar sy was weg. Die 
Here het Mev. Bell Huis toe geroep.

3

Mev. Bell was 'n getroue bywoner saam met ons hier by die kerk, vir jare. Haar man, James, en ek 
het saamgewerk met my vader, baie jare gelede, uit, het die … Ons het hierdie spore ingebring vanaf die 
Pennsilvanië tot in Colgate's hier, baie jare gelede, ek dink dertig jaar gelede, of meer. En ons is lief vir 
Suster Bell. Sy was 'n waardige persoon.

4

En ek verstaan sy het 'n akute aanval van galblaas toestand gehad, en hulle … Haar dokter, wat die 
geval baie goed geken het, was destyds uitstedig. En 'n nuwe dokter het na haar kom kyk en—en het 'n 
noodoperasie aangeraai, en sy het dit nooit oorleef nie. En—en sy was … Ek dink haar … Soos ek dit 
verstaan, dat haar gewone dokter nie die—die operasie sou voorgeskryf het nie, want sy was oorgewig 
en haar galblaas was erg. En sy het stene gehad, dink ek, of iets daarin, en—en die Here was genadig. 
Sy het daardie aanvalle vantevore gehad en die Here het baie keer daarvoor gesorg. Maar dit het so 
gebeur dat … Wel, as ons dit tot 'n volle mate bring, sou ons dit sê: God het vir Suster Bell geroep en dis 
hoe dit geneem moes word, julle sien.

5

En hoe dit selfs gemis het, het dit na my toe gebring, dat ek gedink het dit was Mev. … 'n Mejuffrou 
Shepherd. Ek het nie Mejuffrou Shepherd geken nie. Die dame mag hier wees vanmôre en ek mag haar 
ken as ek na haar gesig kyk. Maar daar is gesê dit was 'n Mev. Shepherd. En of dit alles so gedoen is, 
sodat as dit … As ek geweet het dit was Mev. Bell wat in daardie toestand was, sou ek waarskynlik daar 
uitgegaan het en dadelik vir haar ingetree het. En dan, sien, dit, God wou nie hê ons moet dit doen nie, 
miskien. So: “Ons weet dat al hierdie dinge ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet.”

6

En ek is seker dat Suster Bell ons Here liefgehad het. Sy was 'n goeie vrou. Nou, sy's een van ons. 
Hierbinne het ons nie enige lyne van kleur nie. Die familie van God trek nie kleurlyne nie. Of ons rooi, 
bruin, swart of geel is, maak nie saak nie, wit. Wat dit ook al is, ons is broers en susters in Christus. En 
so het ons—ons haar lief. En ons sal haar mis, die tabernakel. Hoe sal ek daardie groot, groot, growwe 
“amens” van Suster Bell daar agter in die hoek mis. En haar huis toe geneem, sou sy praat van die Here 
Jesus.

7

En as ek dit reg verstaan, het dit nooit geweet tot net 'n paar oomblikke gelede nie, maar ek dink 
haar begrafnis gaan reg hier in die kerk gehou word. [Broer Neville sê: “Dis reg.” — Red.] Hierdie komende 
Dinsdag om [“Eenuur.”] eenuur. En ek dink jy en ek moet [“Dis reg.”] in hierdie begrafnisdiens optree.

Maar, net in 'n gemeente, dat ons een swakker is vanmôre. In respek vir ons Suster Bell, laat ons 
net 'n oomblik op ons voete staan terwyl ons ons hoofde buig.
8

God van lewe, Wie lewe gee en neem; soos Job van ouds gesê het: “Die Here gee en die Here neem
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weg; geseënd is die Naam van die Here.” 'n Paar jaar gelede het U Suster Bell onder ons gestuur om 'n 
medeburger saam met ons te wees van die groot statebond van God. En ons dank U vir elke inspirasie 
wat sy voor ons was, hoedat sy lief was om te sing en te getuig, en so gevul sou wees met die Gees 
dat sy kon skree en uitroep. En sy was nie skaam vir die Evangelie van Jesus Christus nie, want vir haar 
was Dit die Krag van God tot verlossing. Het gesien hoe haar jare meer word, en die tyd kom wanneer 
ons almal moet antwoord. En U het haar vanmôre van ons weggeneem om in U Teenwoordigheid te 
wees. Want dis waar dat, wanneer ons hier weggaan, ons in die Teenwoordigheid van God is.

O God, ons dank U vir alles. Ons bid dat U haar man sal seën, my vriend, Jakobus; haar seun, haar 
dogters, hulle almal. Ons verstaan haar seun vlieg vanaf Duitsland, uit die gewapende magte, om huis 
toe te kom om die laaste eer te betoon wat hy kan op aarde, aan sy oorlede moeder. Hoe daardie 
jongman se hart nie moet klop vanmôre nie. Ek bid vir hom, Here. God, seën hom. Seën Jimmy en hoe hy 
… Sien hom daarbuite werk, en vermoeiende ure, om 'n lewe te maak vir sy familie. Ek bid dat die groot 
familie nie geskei sal word nie, maar die familiewiel sal ongebroke wees in daardie Land aan die ander 
kant.
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Mag ons, Here, nou die wapenrusting en die gordel stywer maak, 'n bietjie stywer, en nou uitgaan in 
die stryd om te veg met een minder as wat ons 'n week gelede gehad het. Ons bid dat U ons sal 
onderhou en ons sal versterk en ons sal help soos ons aangaan, en eendag mag ons almal weer 
bymekaarkom aan die ander kant. Want ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.

Nou mag die siel van ons oorlede suster in vrede rus. Ek wil graag sê dat haar—haar begrafnis word 
hier gepreek Sondag, of Dinsdag, en ons sou … Enigeen is welkom om te kom wat sal kom. Ek skat Broer 
Neville hier het die reëlings. [Broer Neville bevestig — Red.] En jy het hulle gehad. Nou, vandag wil ek 
net …
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Sien, daar's nie teveel nie. As daar 'n sitplek iewers gebring kon word vir Broer en Suster Slaughter 
daar agter. Ek het jou oproep gekry, Suster Slaughter, en het gaan bid vir jou … die ander Suster 
Slaughter, Suster Jean Slaughter met daardie konynkoors, tularemie. Sy het beslis 'n slegte geval 
daarvan, maar ons vertrou God dat sy reg sal wees.

11

Nou wil ons 'n Skrif lees. En ek wil net vanoggend onderrig, my tyd neem, want vandat ek 
teruggekom het van Arizona af, wel, my keel is net 'n bietjie rou.
12

En nou, volgende Sondag, moenie vergeet nie, en ek dink Billy het alreeds die—die advertensies 
uitgestuur. En dit sal nogal 'n lang diens wees, glo ons, so kom vroeg as wat julle kan. Ons wil begin, reg 
omtrent nege-dertig, of ek bedoel, tienuur. En mag wees, onthou, ongeveer een of een- … miskien, of 
twaalf-dertig, eenuur, iets soos daardie, drie of vier ure, of meer, sou ek graag wou neem, en net die 
Skrifte neem. Bring jou potlood en papier en lê dit net uit. As daar enige vraag is, jy vra—vra dit, jy sien, 
en miskien kan ons dit verduidelik, doen wat ons kan om te help.

Nou laat ons 'n paar Skrifte lees, eerste, nou. Ek het drie plekke in die Bybel wat ek graag wil lees. 
En eerste een van hulle, as julle dit wil neerskryf, en as julle 'n potlood het, wil ek verwys vanmôre na 
verskeie tekste wat ek sou … of verskeie Skrifte, liewer, waarna ek graag wil verwys. Die eerste sal 
wees Eerste Petrus 5:8-10, Efésiërs 6:10-17 en Daniël 12:1-14. Nou, ons neem ons tyd terwyl ons lees.

13

En feitlik almal het sitplek. So, 'n paar staan nog agter en aan die kant. Maar ons gaan probeer om 
so vinnig as moontlik deur te kom en julle uit te laat, dan gaan ons vir die siekes bid.
14

Het 'n dametjie wat hier lê vanmôre, wat baie siek is. Ek verstaan dat sy baie siek was, gister. En ek
—ek wou net hê sy moes hoor, vanoggend, eers, voor ek vir haar gebid het. En ek ken die toestande 
van die dametjie. En sy's baie siek, maar ons het 'n baie groot Hemelse Vader Wat alle siekte meer as 
oorwin het. En ek het 'n—'n klein …

Ek het Mev. Woods gevra of sy dit sou lees, maar sy—sy was 'n bietjie huiwerig om—om dit te doen. 
'n Artikel waar 'n mediese dokter sekerlik verbaas was. Toe was hy 'n kritikus oor Goddelike genesing en 
wou nie eens enigiemand in sy kantoor daaroor laat praat nie; en sy verpleegster, ook. So, dit het 
gebeur, het 'n pasiënt gekry wat 'n kankergeval was, 'n groot kanker. Hy wou niks daarmee te doen hê 
nie, toe stuur hy haar na 'n ander kliniek toe. Hulle wou niks daarmee te doen gehad het nie, toe het 
hulle haar teruggestuur. So hulle … O, dit was op die bors en dit was in 'n verskriklike toestand. En al die 
vel was weggevreet. En die kanker, dit het afgegaan in die bors, in die ribbes. Ek skat julle verstaan wat 
ek bedoel.

15

Hulle het ons klein doktersvriend van Noorweë gekry wat vanmôre by ons sit.16

En hy het al sy materiaal gereed gekry, want gesê hy weet dat—dat sy wou hê hy moes opereer en 
die bors verwyder. En dit was 'n baie bloedige werk. En—en hy het al sy pakke gekry, alles. Die 
verpleegster het die dame gereed gekry en haar in die operasiekamer ingebring, en toe het sy 
teruggegaan om ook die instrumente te kry wat deur die dokter en sy assistent gebruik moes word, om
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die bors te verwyder. En so het hulle die handdoeke en goed oor haar gelê. En so het hulle begin …

Toe hy begin omdraai, wou haar man weet of hy aan die einde van die kamer kon sit en bid. Hy was 
'n heiligheidsprediker. En hy het daar langs die voet van die bed gesit en bid. Natuurlik, die dokter was 
nie baie tevrede daarmee, julle weet, dat hy daar binne was nie. Maar solank hy nie sou kyk en dit hom 
nie sou seermaak nie, wel: “Ek skat dit was in orde; sou nie—sou nie flou word nie.”

17

So terwyl hy sit en bid, kom daar 'n gefladder in die kamer. En die dokter draai om te gaan, ook, met 
sy instrument, om die bors te begin verwyder. Hy het pak na pak verskuif. Daar was nie eens 'n litteken 
op die bors nie; nie eens 'n litteken nie. Hy het gesê: “Doen—doen dit … Beweeg dit?” En hy het begin … 
En die verpleegster het haar getuienis gegee. Albei van hulle het uitgegaan en het pinkster geword, 
vervul met die Heilige Gees, dien die Here. Nie eens 'n litteken nie!
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Die Dokter Holbrook het getuig, self, het gesê: “Een minuut tevore was daar die—die vrou wat daar 
gelê het, en die verpleegster, en die yslike groot kanker het alles uitgestoot op haar bors. En een minuut 
later was daar nie eens 'n litteken waar dit weggeneem is nie.” Dis een van ons goeie mediese dokters 
hier in Amerika. Hy het gesê hy was reg toe oortuig. En hy, tog was hy 'n diaken in 'n kerk. Sien?

19

Sien, die mense dink net kerk is iets waarnatoe jy net gaan, en dis: “O, jy gaan soontoe om te leer 
om goed te wees, of so iets.” Dit is nie dit nie, vriend. Nee. God is God. Hy is net so groot vandag as 
wat Hy was, ooit was. En Hy sal altyd dieselfde wees. En Hy's 'n … Ons het Hom net lief.

Nou, ons wil nou lees uit Eerste Petrus, die 5de hoofstuk, die 8ste en 10de vers, om mee te begin.20

Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende 
leeu, en soek wie hy kan verslind.

Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding 
opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.

EN mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in 
Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en 
grondves!

Hoe word God nie geprys nie! Nou in die Boek van Efésiërs. Ons wil graag hier blaai na die Boek van 
Efésiërs, die 6de hoofstuk, en wil graag die 10de tot die 17de vers lees, het ek uitgemerk.
21

Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van 
die duiwel.

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die 
magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in 
die lug.

Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die 
dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.

Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die 
geregtigheid aan,

en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.

Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die 
Bose sal kan uitblus.

En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees — dit is die woord van 
God —

Nou daar in die Boek van Daniël wil ek graag nog iets lees. Nou, Daniël die 12de hoofstuk. Ek wil 
begin by die 1ste en nogal 'n—'n lang deel hiervan lees, veertien verse.
22

EN in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en 
dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot 
op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe 
staan.

En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige 
lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.

En  die  verstandiges  sal  glinster  soos  die  glans  van  die  uitspansel,  en  die  wat  baie  tot
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regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.

En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; 
baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.

En ek, Daniël, het gesien, en kyk daar het twee ander gestaan, die een duskant op die 
wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier.

En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, 
gesê: Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?

Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy 
het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: 
'n Tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal 
al hierdie dinge vervul word.

Ek glo ek sal net daar stop. Ek wil 'n teks neem, as dit 'n teks daaruit genoem sou word, daaruit, om 
hierdie gevolgtrekking te maak van: Die Grootste Stryd Ooit Geveg. Dis wat ek vir 'n teks wil gebruik.
23

Nou, hoe het ek daarby uitgekom vir 'n teks vir vanmôre. Ons het pas teruggekom; paar van die 
trustees hier by die kerk en myself was in Arizona. En ons het oorspronklik uitgegaan om 'n diens te hê 
by Phoenix met Broer Sharrit by sy tabernakel. Maar toe ek uitgevind het dat 'n—'n broer in die dorp was 
wat dienste in 'n tent gehad het, wel, toe het ek 'n bietjie huiwerig gevoel om 'n diens te hou. Ek het 
gedink miskien sou ek dit op die Sondagmiddag hê sodat niemand in hulle kerke gepla sou word nie. Maar 
het uitgevind dat hy ook Sondagmiddag dienste gehad het. En ek was 'n—'n bietjie bekommerd om 'n 
diens te hê.

24

En so het ons broers, in plaas van om voort te gaan deur die dag, want ons het gejag, het ons in 
die stad ingegaan, voortgegaan en gereed gemaak en na die Broer Allen se dienste gegaan. Broer A. A. 
Allen het dienste gehou. So ons het na die dienste gegaan en Broer Allen het 'n kragtige preek gepreek. 
Ons het 'n—'n tyd, 'n goeie tyd gehad, geluister na Broer Allen, die—die sangers gehoor, ensovoorts, hoe 
hulle gesing het, en uitgeroep het, en 'n groot diens gehad het.

Toe het ons gesien, al langs die pad, die hand van die Here. Waar ons ook al gegaan het, sou die 
Here Jesus ons ontmoet. En daar's iets omtrent buite wees met jouself, buite in die woestyne. Daar is 
iets daaromtrent, dat as jy ooit alleen is op daardie manier, is daar iets wat jou trek. Dis, skat ek, is een 
rede waarom ek van daardie afgeleë plekke hou. Jy kom weg van die krag van die vyand, soveel as wat 
ons hier het.

25

'n Duiwel is amper skadeloos tensy hy iets kan hê om in te werk, hy het. Julle onthou daardie duiwels 
wat uit Legioen uitgedryf is, wat hulle gehad het? Hulle wil meer goddeloosheid doen, so hulle wou in die 
varke ingaan. So, duiwels moet iets hê om in te werk, iemand om deur te werk.

26

En dis hoe God dit ook doen. Hy moet ons hê. Hy maak staat op ons om deur ons te werk.

En baie het gekom terwyl ons op die reis was, met drome. En die Here Jesus het nooit gefaal nie, 
maar gee die interpretasie korrek, en wees net dit, net presies so.
27

En toe was Hy goed vir ons, om ons na die spel te lei en vir ons te sê waar dit was. En, julle weet, 
net om so rondom te wees, dis net wonderlik. Sit rondom, die aand, by die kampvuur, weg van almal, vir 
myle en myle en myle, en kyk na die—die flikkerende kampvuur om die rotsagtige rande. En, o, dit was 
geweldig!

Een broer daar wat probleme gehad het met sy vrou, wat ... Jare gelede het sy haar kop opgelig in 
'n diens waar ek diens gehou het. En ek het hulle gevra om hulle hoof gebuig te hou; het 'n bose gees 
gehad wat nie 'n—'n vrou op die platform wou verlaat nie. En die dame, net oneerbiedig, het in elk geval 
haar kop opgelig. En die gees het die vrou verlaat op die platform en na haar toe gegaan. En dit is 
omtrent veertien jaar, en die dame was in 'n ernstige toestand; soveel so, selfs verstandelik, totdat sy 
net dinge doen wat nie eens reg is nie. Byvoorbeeld, haar eie man verlaat, gegaan en met 'n ander man 
getrou terwyl sy by haar man gewoon het; beweer sy het nie geweet sy het dit gedoen nie. En so het 
hulle—hulle haar probeer ondersoek hiervoor. Wat is dit wat jy dit noem, wanneer jy … Geheueverlies? Dit 
… Goeiste, wat ook al daardie naam is. Ek skat dis reg, dokter. Maar dit was nie dit nie. Dit was 'n gees. 
En haar … En die dame was 'n goeie vriendin van my. Maar van daardie aand af aan het sy my 
doelbewus gehaat. Natuurlik, julle kan sien waarom dit was.

28

Maar toe, toe haar man gekom en ons in die kamer gekniel het om te bid, toe het die Heilige Gees 
neergedaal. Dit was dit. Toe het Hy aan haar man verskyn daardie aand in 'n droom. Hy het teruggekom 
met 'n droom, hy het gedink dit was grappig. Het uitgevind dit was die einste antwoord op sy vrou se 
genesing. Hoedat die Heilige Gees gedeel het!

29
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Verder af tot in Tucson, met Broer Norman-hulle, en daar begin die Here weer werk met groot, 
kragtige dinge en openbaar dinge.

Een aand, wat my tot hierdie gevolgtrekking hier laat kom het, het ek saam met Broer Wood en Broer 
Sothmann gestaan. En ons was … Dit was omtrent tienuur in die aand en ek het opgekyk na die lug, en 
'n groot ontsag het oor my gekom. En ek het gesê: “Kyk net! Al daardie groot, hemelse leërskare!” En ek 
het gesê: “Alles is perfek in harmonie.”

En Broer Wood het gesê: “Kyk na twee sterretjies so naby mekaar wat dit soos 'n lig laat lyk het.”30

Ek het gesê: “Maar, jy weet, Broer Wood, volgens die wetenskap, in daardie Beer, die klein Beer, die 
Groot Beer, daardie sterre lyk nie meer as twee duim uitmekaar nie; en hulle is verder weg van mekaar as 
wat ons van hulle is. En as hulle na hierdie aarde sou begin kom, sou dit neem, teen duisende myle per 
uur, sou dit honderde en honderde jare neem vir hulle om die aarde te bereik.” En ek het gesê: “In hierdie 
hele groot, uitgestrekte stelsel hier, en tog sê hulle ons dat hulle deur 'n teleskoop kyk, kan honderd-en-
twintig miljoen jaar van ligtyd sien, ver weg daarbinne; en daar is nog mane en sterre. En—en tog het 
God elkeen van hulle gemaak. En Hy sit in hulle midde.”

31

Ek het gesê: “Iewers daarbinne, is aan my uitgewys eenkeer in 'n sterrewag, die diereriem; begin 
met die maagd, kom oor deur die kanker eeu en voort af tot die laaste was die leeu, Leo die leeu. Die 
eerste koms van Christus, deur die maagd; die tweede koms, deur die Leeu van die stam van Juda.” En 
ek het gesê: “Ek het my bes probeer om daardie diereriem te sien en ek kan dit nie sien nie. Maar tog, 
dis daar. Diegene wat opgelei is, weet dis daar. Job het dit gesien. Mense het altyd daarna gekyk. Dit 
was 'n Bybel, op een dag. Maar in daardie hele groot massa van miljoene en biljoene van—van ligjare, sit 
God te midde van dit alles, en Hy kyk af. Paulus is daarbinne. My ma is daarbinne iewers, en kyk af.”

32

En ek het gedink aan die orde van daardie hemelse leërskare, nie een van hulle is uit plek nie. Elkeen 
hou sy tyd, volmaak. God se groot leër! Ek het aan die soldate gedink; hoedat as daardie maan buite 
orde sou raak, sou die aarde weer bedek wees met water net binne 'n paar minute. Die aarde sou wees 
net soos dit was toe God besluit het om dit te gebruik, om ons hier daarop te hê. “Dit was sonder vorm, 
en leeg, en duisternis, en water was oor die breedte van die aarde.” En as daardie maan ooit sou 
beweeg, sou dit weer dieselfde ding doen. Wanneer die maan 'n bietjie weg van die aarde af wip, kom 
die getye op. Wanneer dit afgaan, volg net die getye. Dis God se groot leër. En toe ek gedink het oor die 
… wat God se groot leër daar was.

33

Nou, ons het bed toe gegaan. En toe begin ek dink dat nie een van hulle uit hulle plek kom nie. Hulle 
het almal in hulle plek gesit. En as daar 'n beweging is, enige plek, van hulle, is dit vir 'n rede en sal 
hierdie aarde beïnvloed. Ons sien nou net die resultate daarvan, van sommige van hulle wat in hulle 
ander plekke inbeweeg. Dis effektief. Dit beïnvloed alles.

34

En ek het toe gedink, as daardie groot hemelse leërskare soos daardie sy plek moet behou om alles 
in orde te maak, wat van die wanorde van die aardse leërskare? Hoe, wanneer 'n mens buite orde raak, 
hoe gooi dit die hele ding buite orde! Die hele program van God is ontsteld wanneer een lid buite orde 
raak. Ons moet voortdurend strewe om die orde van die Gees te onderhou.

35

En ek sou, aan God, vanmôre, dat ons dit sou bring na 'n ware genesingsdiens, dat ons hierdie deel 
kon hou … groep wat ons vanmôre onder die dak vergader het, in so 'n harmonie, dat die Heilige Gees 
elke lid van die Liggaam wat hier is vanmôre, sou plaas in sulke harmonie, totdat daar so 'n spontane 
genesing van siel en liggaam sou wees, as ons net ons posisies sal beklee.

36

Nou, soos ek aan die begin gesê het, hierdie dame wat die kanker gehad het wat Doktor Holbrook 
gevat … oppad was om te verwyder. Nou, die God wat die fladderende geraas in daardie kliniek laat 
inkom het, en daardie kanker geneem het sonder om selfs 'n litteken te laat, weet julle nie daardie selfde 
God is hier nie? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] En die enigste ding waarvoor Hy wag, is vir Sy—Sy leër 
om hulle posisie te kry, soos die sterre, die posisie te kry.

37

Nou, weet julle, ons het oorloë na oorloë gehad en gerugte van oorloë? En as die aarde staan, sal 
ons nog baie oorloë hê. Maar besef julle dat daar eintlik net twee magte in die hele heelal is? Van al ons 
verskille tussen nasies, en verskille tussen mekaar, en alles, dit tel alles op tot twee magte. Daar's net 
twee magte en daar's net twee koninkryke; twee magte en twee koninkryke. Al die res, die kleiner 
dingetjies, is verbind met enige een van daardie magte. En daardie magte is God se krag en Satan se 
krag. Dis wat … Elke oorlog, elke wanorde, alles wat voortkom, dit word óf beheer deur God se krag óf 
Satan se krag, want dis die enigste twee magte wat daar is. En dit is die krag van lewe en die krag van 
dood. Nou, dis die enigste twee magte.

38

En Satan kan net … Sy krag wat het hy, is die verdraaide krag van God. Dit is geen werklike krag 
nie. Dis 'n verdraaiing van God se krag, alles wat Satan het. Dood is net 'n verdraaide lewe. 'n Leuen is 
net  die  waarheid  verdraaid.  Sien?  Owerspel  is  'n—'n  daad  misbruik,  'n  regverdige  daad  misbruik.  Sien?
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Alles wat Satan het, is iets wat verdraai is, maar dis 'n krag.

En ons sit vandag hier en een of die ander krag gaan ons beheer. So laat ons die bose een uitdryf. 
Laat ons ons posisie inneem soos die sterre van die hemele.

Soos die Bybel praat: “Dwalende sterre,” oorkant in die Boek van Judas, “laat hulle eie skande 
opskuim.” En ons wil nie dwalende sterre wees nie; wonder of dit reg is, wonder of dat reg is, wonder of 
dit sal gebeur, wonder hoe dit kan wees. Moenie dwaal nie. Bly soos daardie sterre van die hemel, soos 
'n ware soldaat op sy pos van diens. Staan daar, glo! Lewe en dood.

40

Nou, 'n leër, wanneer regtig 'n leër, 'n nasie gereed maak om teen 'n ander nasie te gaan, behoort dit 
eers te gaan sit en uitmaak wat reg en verkeerd is, en of hulle in staat is om teen die volgende nasie te 
gaan of nie. Jesus het dit onderrig. En as mense dit sou doen, as die nasies sou—sou gaan sit, en stop 
en daardie dinge dink, beide kante, sou ons nie meer oorlog hê nie.

41

Nou, ons vind uit, as 'n man dit nie doen nie, as die militêre hoofde van die nasie nie eers gaan sit en 
bedink en sien of hulle reg is, en hulle motiewe en doelwitte reg, en of hulle genoeg sterkte en krag het 
om die volgende leër te oorwin nie, dan sal hulle sekerlik verloor.

Dis waar Generaal Custer sy fatale fout gemaak het. Generaal Custer, soos ek verstaan, het bevele 
van die regering gehad om nie in die land van die Sioux in te gaan nie, want dit was 'n godsdienstige tyd 
vir hulle. Dit was 'n tyd van aanbidding. Hulle het 'n fees gehou. Maar Custer het dronk geword en hy 
het gedink dat hy dit net in elk geval sou doen. Hy sou oorgaan, of dit bevele was of nie bevele nie. En 
toe het hulle eintlik 'n paar onskuldige mans geskiet, op hulle geskiet. Ek dink hulle het party van hulle 
getref. Dit was verkenners, uit op soek na kos, om hulle—hulle mense te voed terwyl hulle in aanbidding 
was. En Custer, wat oorgegaan het, het hulle gesien, en gedink hulle was agter hulle aan, en so het 
hulle in hierdie verkenners ingeskiet. En hierdie verkenners het ontsnap, teruggekom. Wat het hulle 
gedoen? Hulle het hulleself bewapen, en hier kom hulle. En dit was die einde van Generaal Custer, want 
hy het nie eers gaan sit en dink nie.

42

Hy het geen besigheid daar gehad nie. Hy het geen reg gehad om daar te wees nie. Hy het die 
Indiane van die Ooskus af gedruk, regoor die Weste, in elk geval. En hulle het 'n verdrag gehad, maar hy 
het die verdrag verbreek. En toe hy die verdrag verbreek het, toe het hy die stryd verloor.

En so 'n leër, eerste, om gereed te maak vir 'n stryd, eers moet daar uitgesoekte soldate wees. Hulle 
moet aangetrek wees vir gevegte. Hulle moet opgelei wees vir veg.
43

En ek glo dat die grootste stryd wat ooit geveg is, nou gereed is om tot aksie oor te gaan. Ek glo 
dat God Sy soldate gekies het. Ek glo Hy het hulle toegerus, hulle opgelei. En die gevegsfront is nou 
opgestel, gereed om te begin.

Hierdie groot, eerste stryd wat ooit geveg is, het in die Hemel begin toe Migael en Sy Engele geveg 
het teen Lucifer en sy engele. Dit het eerste begin, die eerste stryd was in die Hemel. So, sonde het nie 
op aarde ontstaan nie, dit het in die Hemel ontstaan.

44

En toe is dit neergegooi uit die Hemel, uit die Hemel gewerp, na die aarde, en het op menslike 
wesens geval. Toe het die geveg van engele menslike gevegte geword. En Satan het gekom om God se 
skepping te vernietig wat God vir Homself geskep het. Hy het, Satan, gekom om dit te vernietig. Dis wat 
sy doel was, was om dit te vernietig. Toe het die stryd hier op aarde begin, en in ons begin, en woed 
sedertdien.

Nou, voor enige stryd in orde geplaas kan word, moet hulle eers 'n ontmoetingsterrein kies, of 'n plek 
waar die stryd gevoer gaan word, 'n gekose plek.
45

In die Eerste Wêreldoorlog was dit so geplaas, 'n niemandsland en plekke waar hulle geveg het. En 
hulle moet by 'n uitgesoekte plek wees.

Soos toe Israel oorlog gemaak het met die Filistyne, was daar 'n—'n—'n heuwel aan elke kant waar 
hulle vergader het. En dis waar Goliat uitgekom het en na die leërs van Israel geroep het. Dis waar Dawid 
hom ontmoet het in die vallei en toe hy oor die klein spruitjie gegaan het wat tussen die twee heuwels 
loop, het hy die klippe opgetel.

Daar moet 'n plek gekies word. En hierin is daar 'n—'n gemeenskaplike grond, niemandsland, en hulle 
veg hier by hierdie plek. Hulle veg net nie, een veg hier, en een hier, en een hardloop hiernatoe nie. 
Daar is 'n gevegsfront waar hulle ontmoet en hulle magte toets, waar elke leër sy krag toets teen die 
ander leër, 'n gemeenskaplike ontmoetingsplek. Nou, moenie dit (kry) mis nie.

46

Toe hierdie groot stryd op aarde begin het, moes daar 'n gemeenskaplike ontmoetingsplek wees. 
Daar moes 'n plek gekies word vir die stryd om te begin en vir die stryd om te woed. En daardie 
gevegsterrein  begin  in  die  menslike  verstand.  Daar  is  waar  die  stryd  begin.  Die  menslike  verstand  is
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gekies vir die plek van die stryd, waar dit begin het en dit is omdat besluite gemaak word in die 
verstand, die kop. Nou, hulle het dit nooit begin van een of ander organisasie nie. Hulle het dit nooit 
begin uit een of ander meganiese affêre nie. Die gronde het nooit daar begin nie. Daarom, daardie 
organisasie kan nooit, nooit die werk van God doen nie, want die gevegsterreine, waar jy jou vyand 
moet ontmoet, is in die gemoed. Jy moet jou keuse maak. Dit ontmoet jou.

Ek wil hê hierdie meisietjie hier, wat baie siek is, om seker te maak om nou baie mooi hierna te luister.

Besluite word gemaak in die gemoed, die kop. Daar is waar Satan jou ontmoet en die besluite is, 
omdat God 'n man so gemaak het.
47

Nou, ek het (as julle hier op my nota gekyk het) 'n kaart uitgeteken. Ek het dit hier gehad nie lank 
gelede nie, op … gebruik op die bord. Die menslike wese is opgemaak net soos 'n koringkorrel. Dis 'n 
saad. En die menslike wese is 'n saad. Fisies is jy die saad van jou vader en moeder; en die lewe kom 
van die vader, die pulp kom van die moeder. So, die twee, saam, die eier en die—die bloed, kom 
bymekaar. En in die bloedsel is lewe. En daarbinne begin dit, ontwikkel, maak die—die kind. Nou, enige 
saad het 'n dop aan die buitekant; die binnekant is pulp; en binnekant van die pulp is die kiem van lewe. 
Wel, dis hoe ons gemaak is. Ons is liggaam, siel, en gees. Die buitekant, die liggaam, die dop; die 
binnekant daarvan, die bewussyn, ensovoorts, is die siel; en die binnekant van die siel, is 'n gees. En die 
gees regeer al die ander.

48

Nou, as jy sal gaan sit wanneer jy by die huis kom, trek drie kringetjies. Jy sal uitvind dat die 
buiteliggaam vyf sintuie het waarmee dit gekontak word, en dit is sien, proe, voel, ruik, hoor. Dis die vyf 
sintuie wat die menslike liggaam beheer.

49

Binne-in die liggaam is 'n siel, en daardie siel word beheer deur verbeelding, gewete, geheue, redes, 
en toegeneenthede. Dis die ding wat die siel beheer.

Maar die gees, dit het net een sintuig. Die gees … O, laat ons dit kry. Die gees het een sintuig en 
daardie sintuig is, of domineer dit, is geloof of twyfel. Dis presies. En daar's net een weg daartoe, dis 
vrye morele agentskap. Jy kan twyfel aanvaar of jy kan geloof aanvaar, enige een waaraan jy wil werk. 
Daarom, Satan begin by die hoofdeel, om die gees van die mens te laat twyfel aan God se Woord. God 
begin by die hoofdeel, om Sy Woord in daardie gees te lê. Daar het julle dit. Dis wat dit doen.

As hierdie kerk reg nou saamgevoeg en saamgebind kon word sodat elke persoon in eenstemmigheid 
sou wees, met nie een skaduwee van twyfel êrens nie, sou daar nie 'n swak persoon in ons midde wees, 
binne nog vyf minute nie. Daar sou niemand hier wees wat die Heilige Gees begeer, behalwe wat Dit sou 
ontvang nie, as jy net daardie sekere ding kon regkry. Nou, daar is waar die stryd begin, reg in jou 
gedagte, of jy sal.

50

Onthou nou, dis nie Christen Wetenskap nie, nou, verstand oor materie nie. Dit het nie … Die 
verstand aanvaar die Lewe, wat die Woord van God is, en bring die Lewe daar. Slegs jou gedagte doen 
dit nie. Maar die Woord van God in die kanaal van jou gedagte ingebring. Sien? Dis nie die gedagte, soos 
Christen Wetenskap dit maak, verstand oor materie nie. Nee. Dis nie dit nie.

51

Maar jou verstand aanvaar Dit. Dit snap Dit. Deur wat word jou verstand beheer? Jou gees. En jou 
gees vang die Woord van God en dis die ding wat Lewe Daarin het. Dit bring Lewe in jou in. O, broer! 
Wanneer dit plaasvind, wanneer Lewe in daardie kanaal afkom, in jou in, word die Woord van God in jou 
gemanifesteer. “As julle in My bly, en My Woorde in julle, vra dan wat julle wil en dit sal vir julle gedoen 
word.”

Dan wat doen dit? Vanuit die middel van die hart, wat die siel is, gaan daarvandaan uit, voed elke 
kanaal. Die probleem daarvan is, ons staan hier met baie twyfel, probeer aanvaar wat daar buite is. Jy 
moet dit stop; en kom in daardie kanaal af met die ware Woord van God, en dan gaan dit uit, self, 
outomaties. Dis wat aan die binnekant is. Dis die ding wat tel, is die binnekant. Satan se benadering is 
van die binnekant.

52

Nou, julle sê: “Ek steel nie. Ek drink nie. Ek doen nie hierdie dinge nie.” Dit het niks daarmee te doen 
nie.
53

Sien, dis die binnekant. Maak nie saak hoe goed jy is, hoe moreel jy is, hoe waaragtig jy is nie, 
daardie dinge word gerespekteer. Maar Jesus het gesê: “Tensy 'n mens wedergebore word.” Sien? Daar 
moet iets binne gebeur. As jy dit nie doen nie, dis kunsmatige aansit, want in jou hart wil jy dit in elk 
geval doen. Dit kan nie kunsmatig wees nie. Dit moet werklik wees.

En daar's net een weg waar dit kan afkom, en dis by wyse van vrye morele agentskap, kom in die 
siel deur jou gedagtes. “Soos 'n mens in sy hart dink, so is hy.” “As jy vir hierdie berg sê: 'Beweeg,' en 
nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, kan jy kry wat jy gesê het.” Begryp 
julle dit? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Daar het julle dit. Sien? Daar's die gevegsterreine. As jy dit net
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aan die gang sou kry, eers.

Ons is so angstig om dinge gedoen te sien. Ons is so angstig om iets vir God te doen. Hierdie 
dametjie is geen … angstig, sonder twyfel, angstig om te lewe. Sy wil gesond wees. Ander is hier, wil 
gesond wees. En wanneer ons hoor van daardie geval, soos die dokter, die opstanding van die dooies, 
die groot magtige dinge wat ons God gedoen het, dan is ons angstig. En die ding daarvan is, ons probeer 
uitreik deur hierdie sintuie, om iets hier vas te gryp, soos bewussyn.

55

Soveel mense, baiekeer, het die Woord verkeerd verstaan. En ek is misverstaan hierdeur, deur 
altaaroproepe te maak. Ek het gesê: “Ek was nie veel ingestel op 'n altaaroproep nie,” nie bedoelende 
dat jy nie 'n altaaroproep moet maak nie.

56

Maar iemand kry iemand aan die arm, sê: “O, Broer John, weet jy wat? Ek en julle was bure al hierdie 
tyd. Kom hier na die altaar, kniel.” Wat doen hy? Wens ek het 'n swartbord hier gehad, ek kon julle wys 
wat hy doen. Hy probeer deur sy siel werk, op gevoelens. Dit werk nie. Dis nie die kanaal nie. Sekerlik, 
dit is nie.

Miskien werk hy in (die wat?) 'n herinnering, deur die sintuig van sy siel. “O, Broer John, jy het 'n 
wonderlike moeder gehad. Sy het 'n lang tyd gelede gesterf.” 'n Herinnering! Sien? Jy kan dit nie doen 
nie.

Dit moet met die lyn van vrye morele agentskap kom. Jy, jyself, laat die Woord van God … Jy kom nie 
omdat jou moeder 'n goeie vrou was nie. Jy kom nie omdat jy 'n goeie buurman is nie. Jy kom omdat God 
jou roep om te kom en jy aanvaar Hom op die basis van Sy Woord. Daardie Woord is wat alles beteken. 
Daardie Woord! As jy alles uit die pad kan kry, alle bewustheid, alle sintuie, en net die Woord laat inkom, 
sal daardie Woord net presies voortbring.

Hier, sien waarmee Dit bedek is? Jy sê: “Wel, nou,” jy sê: “wel, hierdie gewete en sintuie, 
ensovoorts, het niks daarmee te doen nie, Broer Branham?” Sekerlik, dit doen dit. Maar as jy die Woord 
laat inkom en Dit met bewustheid bedek, dan kan Dit nie groei nie; dit sal 'n misvormde woord wees.

57

Het jy ooit 'n goeie koringkorrel in die grond geplant gesien en laat 'n stok daaroor val? Dit sal skeef 
groei. Enige wingerdstok, enigiets wat opgroei, sal, want iets het dit verhinder.

Wel, dis wat die probleem is met ons pinkstergeloof vandag. Ons laat teveel dinge Dit verhinder, die 
Geloof wat ons geleer is, die Heilige Gees wat in ons lewe. Ons het teveel dinge toegelaat, deur na 
iemand anders te kyk.

58

En die duiwel probeer jou altyd wys op iemand se mislukking, maar hy probeer jou weghou van die 
ware getuienis wat eg is. Hy sal jou wys na 'n huigelaar, een of ander tyd, wat uitgegaan het om iets na 
te boots. Hy het dit nie gedoen nie, want hy het nageboots. Maar as dit kom van die ware bron van die 
Woord van God: “Hemele en aarde sal verbygaan, maar My Woord kan nie verbygaan nie,” Dit moet daar 
bly.

Sien jy dit, sus?

Dit moet aanvaar word in die verstand, dan word Dit met die hart geglo. Dan word die Woord van 
God 'n werklikheid, dan word elke sintuie van siel en liggaam net uitgeskuur met die Heilige Gees. Dan 
vloei jou sintuig van God, jou bewustheid van God, alles wat goddelik is, deur jou. Daar's nie 'n twyfel 
êrens nie. Daar's niks wat kan opstaan nie.

59

Daar's niks wat in die geheue kan opkom nie, en sê: “Wel, ek onthou Mejuffrou Jones het God 
probeer vertrou, en Mejuffrou So-en-so. Mejuffrou Doe het eenkeer probeer om God te vertrou vir 
genesing en sy het gefaal.” Sien?

Maar as daardie kanaal skoongemaak en gereinig is, en aan die binnekant gevul is met die Heilige 
Gees, dan kom dit nie eens in herinnering nie, maak nie saak van Mejuffrou Jones en wat sy gedoen het 
nie. Dis jy en God saam en niemand anders behalwe julle twee nie. Daar het julle dit. Daar's jou stryd. 
Maak hom dood aan die begin. Stop hom dood in sy spoor. Dit is nie hoe lank jy die oorlog kan laat 
vertoef nie. Dis, stop dit sommer nou!

As jy sal kom en jy sal daardie herinneringe en bewustheid hou, en alles, dink aan: “Wel, ek mag 
faal. Dit mag dalk nie reg wees nie.” Moet dit glad nie doen nie.
60

Jy gooi alles opsy en maak die kanaal oop en sê: “God, U Woord is Ewig waar en Dis vir my. As die 
hele kerk faal, as die hele wêreld faal, tog kan ek nie faal nie, want ek neem U Woord.” Daar's die stryd. 
Dis die ding.

Waarom sou Almagtige God 'n kanker uit 'n vrou se bors verwyder, sonder 'n litteken, en 'n kind laat 
lê en sterf? Nee, meneer.
61
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'n Meisietjie het hierheen gekom, nie lank gelede nie, van die hoërskool af. Haar ma het my gebel, 
gesê: “Broer Branham, my meisie het Hodgkin se siekte.” Dis kanker, vorm in klonte. En die dokters het 'n 
stukkie van 'n breek aan haar keel geneem, dit weggestuur, en dit was perfek Hodgkin se siekte.

62

So hy het gesê: “Die volgende een wat breek, mag oor haar hart breek. Wanneer dit gebeur, is sy 
weg.” Gesê: “Sy het nie … Die manier waarop hulle breek, sy het, enige plek, omtrent drie maande, om 
te lewe.”

Die moeder het gesê: “Wat moet ek doen? Haar terugstuur skool toe?”

Gesê: “Laat haar gaan, want sy sal waarskynlik skielik gaan.” En het gesê: “Laat haar net gaan en 'n 
normale lewe lei, soos sy kan. Moet haar niks daarvan vertel nie.”

So die dame het vir my gesê: “Wat moet ek doen?”

Ek het gesê: “Bring haar hierheen en sit haar in die gebedsry.” En ek het gesê: “Jy kom saam met 
haar.” Ek het 'n snaakse gevoel ervaar.

En toe die meisietjie verbykom daardie oggend, met blou lippe van grimering, en soos die skool hulle 
het. En—en die dingetjie het verbygekom. Ek het nie geweet wie sy sou wees nie; sou my op die 
telefoon bel. Ek het haar hand gegryp. Ek het gesê: “Goeiemôre, suster.” Daar was sy. Dit was sy. Net 
binne 'n paar oomblikke, afgekyk na haar moeder en albei van hulle gesien sonder God, sonder Christus. 
Ek het gesê: “Hoe kan julle genesing verwag op hierdie gronde? Sal julle Jesus Christus as julle 
persoonlike Verlosser aanvaar?” Ek het gesê: “Sal julle hier na hierdie poel toe kom en gedoop word in die 
Naam van Jesus Christus vir die vergifnis van julle sondes?”

63

Hulle het gesê: “Ons sal dit doen.”

O, julle weet wat gebeur het. Die vrou mag hier sit vanmôre. Baie van julle ken die geval. Broer Mike 
Egan, een van die trustees hier, het die geval dopgehou. Dit was omtrent vier of vyf jaar gelede. Die 
meisietjie is teruggeneem na die dokter, nie eens een spoor van Hodgkin se siekte is in haar gevind nie.

Wat was die probleem? Jy moes eers die kanaal oopmaak. Jy moet die Soldaat kry, die Heilige Gees, 
geplaas by die gevegsfront, wat God se Woord neem. Hy is die Woord. En Hy staan daar, daar is niks wat 
Dit dan gaan stop nie. Daar's niks. Elkeen van die ander kanale is skoongemaak. Net soos 'n ou 
stoomketel met die skoorsteen verstop; sit jy 'n vuur in, sal dit jou ding opblaas. Dis wat die probleem is 
met soveel opgeblase Christene, is omdat hulle nie die kanale skoonmaak nie, hulle nie na die binnekant 
toe gaan nie. Jy moet dit reinig, gewete, geheue, gedagtes, alles ter syde stel, en kom van binne na 
buite, met daardie onvervalste Woord van God, dat Dit die Waarheid is.

64

Maak nie saak of tienduisend gesterf het aan hierdie kant vandag, in vertroue nie; tienduisend het 
gesterf aan daardie kant môre, in vertroue; dit het niks met my te doen nie. Ek is die individu. Ek is die 
een wat vertrou. Ek is die een wat dit glo. En ons sien destyds, as ons dan ons kanale wou oopmaak, as 
ons kan, en sien. Ons vind hierdie een en daardie een, en hierdie een en daardie een, duisende van 
hulle, getuig.

Maar die duiwel sal probeer om reg terug te kom. Sien, as hy daar kan inkom, hoegenaamd, het hy 
jou weermag net daarheen gestuur.
65

As jy jou sintuie het, sien, proe, voel, ruik, en hoor, is hulle reg, maar vertrou hulle nie tensy hulle 
saamstem met die Woord nie. Hulle is goed, maar as hulle verskil met die Woord, moet julle nie na hulle 
luister nie. Nou, verbeelding, gewete, herinneringe, redenasies en toegeneenthede, hulle is goed as hulle 
saamstem met die Woord. Maar as jou toegeneendheid nie met die Woord ooreenstem nie, raak ontslae 
daarvan. Jy sal 'n skoorsteenpyp opblaas, sommer gou. Sien? As jou redenasie verskil met die Woord, 
kom weg daarvan. Dis reg. Die enjin … As jou geheue, as jou verbeelding, as jou gewete, enigiets, verskil 
met Dit wat aan die binnekant is, raak ontslae daarvan.

Wat het jy dan? Jy het 'n sonnestelsel. Halleluja! Dis, God het die sterre in orde geplaas en gesê: 
“Hang daar totdat Ek jou roep!” Hulle bly daar. Niks gaan hulle beweeg nie. Wanneer God 'n mens in Sy 
hande kan kry, totdat hy sintuie, bewussyn, alles skoongemaak kan kry, totdat dit staan met God 
daaragter, in die gees; daar's nie 'n duiwel in die wêreld wat 'n twyfel daarin kan skep nie. Dis reg.

66

Hy kom om en sê: “Jy voel nie enigsins beter nie.”

Jou gewete is selfs daarmee heen. Die skoorsteenpyp is so oop, dit skree: “Halleluja!” Die uitlaat 
blaas 'n fluitjie: “Glorie aan God!” Dit skyn uit, sekerlik, net so skoon en duidelik, vir die Woord van God 
om deur te werk, die Krag van God. Sien? Dis die belangrikste ding.

67

Daar's jou slagveld. Jou slagveld is hier agter in die begin, hier agter in die siel, agter in jou gemoed 
wat oopgaan. Die—die verstand is die poort na die siel, die poort na die gees, liewer. Jou verstand gaan
68
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oop en aanvaar die gees, of dit verwerp die gees. Jy kan klein gewetes hê, en klein gevoelens, en klein 
sensasies, al hierdie dinge. Dit het niks daarmee te doen nie. Dis net klein sensasies en dinge. Maar 
wanneer dit by die werklikheid kom, maak jou verstand dit oop. Jou verstand aanvaar dit of verwerp dit. 
Dis dit, vriende.

God, laat nie een van hulle dit mis nie.

Sien, dis jou verstand wat die deur oopmaak; of die deur toemaak, en luister na jou gewete, luister 
na jou geheue, luister na jou gevoelens. Maar wanneer jou verstand homself sluit vir hierdie dinge en 
God, die Gees van Sy Woord, laat inkom, blaas Dit die res van die goed uit. Elke twyfel is weg. Elke 
vrees is weg. Elke sensasie van twyfel is weg. Elke gevoel is weg. Daar staan niks anders as die Woord 
van God nie en Satan kan nie Daarteen veg nie. Nee, meneer. Hy kan nie Daarteen veg nie. Nou, ons 
weet dis waar.

Hierdie gevegte het gewoed sedert die dag van die tuin van Eden, die stryd in die menslike verstand. 
Satan het dit begin. Wat het hy gedoen toe hy Eva ontmoet het? Hy het nie God se Woord ontken nie, 
maar hy het Dit afgewit. Hy het 'n paar klein kanaaltjies hier iewers toegestop. Hy het gesê: “Maar 
sekerlik God …” Génesis 3:1. Sien? “Sekerlik, God, al hierdie dinge wat Hy—Hy—Hy belowe het …” Hy het 
geweet die Woord was reg. Maar hy het geweet hy kon nie net reguit uitkom en Dit uitblaas nie, blêr 
soos dit, maar hy—hy—hy het Dit met suiker bedek.

69

Soos mamma altyd ons sover sou kry om medisyne neem, en sy sou lemoensap in kasterolie probeer 
sit. Goeiste, neem net liewer die kasterolie sonder die lemoensap! Enigiets wat skynheilig is! Sien? Sy … 
Ons moes altyd opstaan in die nag en sy sou ons steenkoololie gee vir kroep. En sy sou steenkoololie vat 
en suiker daarop sit; sien, soort van skynheilig. Maar dit sou net amper jou mangels uitbrand terwyl dit 
afgaan, nadat die suiker weg is.

70

Wel, dis hoe dit is, vriend. Satan probeer om—om skynheilig daaroor te wees. Hy probeer jou iets 
beter wys, 'n makliker manier, 'n meer sinvolle plan. Maar daar is geen sinvoller plan as wat God in die 
begin neergelê het nie, Sy Woord. Hou daardie Woord. Kry 'n greep Daarop. Laat Dit 'n greep op jou kry. 
Bly daar by Dit. Dis die—dis die ding.

71

Die stryd het gewoed toe Eva haar verstand oopgemaak het om na haar redenasie te luister. Dis die 
skoorsteen waardeur dit ingekom het. Dis die—die kanaal waarin dit afgehardloop het, haar redenasie. 
Sy, in haar siel het sy geredeneer.

72

Haar oë was sig. Sy het die slang gesien. Hy was pragtig, aantreklik, baie beter as haar eie man. Hy 
was die subtielste van al die diere van die veld en hy was waarskynlik 'n mooier man as haar man. Hy 
het gelyk soos 'n groot manlike dier wat daar gestaan het. Hoe groot was hy nie! En hy het haar probeer 
vertel watter groot ding dit was.

En die eerste ding wat sy gedoen het, het sy haar verstand oopgemaak. En toe sy het, het menslike 
redenasies dit gegryp. “Wel, sou dit nie 'n opwinding wees nie?”

Dis die ding wat hy vandag aan 'n vrou doen. Een of ander vrou met 'n lieflike klein man, vind een of 
ander wonderlike, groot, manlike man. Hierdie man sal probeer om die redenasies oop te maak. Onthou, 
dis Satan. Dis die duiwel. Of, omgekeerd, man tot vrou, vrou na man, enige kant toe. Wat doen hy? Werk 
in daardie redenasie krag, daardie bewussyn of iets, begin deurbeweeg.

73

Maar gee God se Woord die eerste plek. 'n Man kan nie eens kom om … Hy kan nie sondig nie … 
Halleluja! Hier is dit. Dot kom, vars. 'n Mens kan nie sondig voordat hy eers God se Woord eenkant toe 
gooi nie. Hy kan nie eens sondig nie, dis om nie te glo nie. Totdat hy eers ontslae raak van die Woord 
van God, die Teenwoordigheid van God, kan hy nie sondig nie.

74

Eva kon nie sondig totdat sy God se Woord opsy gesit het, haar kanaal van redenasies oopgemaak 
het deur haar siel, en begin redeneer het nie. “Wel, sekerlik. My man het my nog nooit hierdie dinge 
vertel nie, maar ek glo dat jy … Hy het vir my gesê ek moet dit nie doen nie, maar, jy weet, jy maak dit 
so werklik en so duidelik. Ek—ek glo dit sou wonderlik wees, want jy maak dit so duidelik vir my.” Sien, 
daar was die eerste stryd. En deur daardie stryd het dit elke ander oorlog veroorsaak. En elke 
bloedvergieting wat ooit gekom het, is net daar by Eden veroorsaak. Sy het God se Woord nie geglo nie.

En as een klein jota van God se Woord wat nie geglo was nie al hierdie probleme veroorsaak het, hoe 
gaan ons terugkom, die Woord nie glo nie? Jy kan dit nie doen nie. Moet al hierdie ander dinge afskakel, 
gewete, herinneringe en sê … redenasies, en al hierdie ander dinge. “Werp redenasies neer.” Ons 
redeneer glad nie daaroor nie, hoegenaamd nie.

75

Ons aanvaar net die Woord op die basis: “God het so gesê,” en sit 'n stroom tussen jou en God. Elke 
kanaal kom dan oop tussen jou en God.
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Daar's die stryd, die heel eerste, frontlinie. Laat ons nie 'n twee-en-twintig geweer gebruik nie; laat 
ons 'n—'n atoombom kry. Laat ons die werk reg doen. Laat ons God se atoombom kry. “Wat is dit, Broer 
Branham?” G-e-l-o-o-f in Sy Woord. Dis God se atoombom. Dit blaas siekte en duiwels, regs en links. Dit
—dit vernietig hulle. Onderskei … O, dis … Dit vernietig net. Dit disintegreer alles wat goddeloos is. 
Wanneer daardie bom van geloof daarin val met die Woord van God daaragter, blaas dit elke duiwel, elke 
ongesteldheid, elke siekte.

76

Jy sê: “Is dit reg, Broer Branham? Dan waarom doen dit dit op sommige en nie op ander nie?”

Dis as gevolg van die kanaal. Jy kan uitkyk en dit sien. Maar jy moet dit hierbinne hê, hiernatoe kyk. 
Nie daarbuite, kyk in nie; jy moet binne wees, uitkyk. Sien? Jy kan nie deur redenasie kom nie. Jy kan nie 
deur hierdie ander dinge kom nie. Jy moet reg afkom in God se kanaal daarvan, reg in die siel in. En hoe 
doen jy dit? Wat is die laaste kanaal?

77

Dit sal rede- … reguit af. Jy sê, sintuie: “O, ek—ek kan dit voel. Ja, daar is dit. Uh-huh. O, ek—ek  
mag dit ruik, of sovoorts. Hierdie dinge is daar. Ja.” Volgende ding, jy redeneer: “Wel, dit lyk asof hy 
behoort te weet waarvan hy praat. Die dokter sê ek kan nie gesond word nie. Dit behoort te wees.” Jy 
sien, net daar is jy—is jy verkeerd. Dis die duiwel wat daar staan. Dis die duiwel wat hierdie dinge in jou 
steek. Moenie jy dit glo nie.

“Halleluja! God se Woord het gesê ek sal … 'Bo alle dinge wil ek hê dat jy vooruitgaan in gesondheid.' 
Dis reg.” Hoe kan jy 'n ware soldaat daarbuite wees? Sien: “'Ek wil hê jy moet vooruitgaan in 
gesondheid.'”

Daar is dit, net daar, daardie kanale. Jy kry hulle net, maak oop. Moenie hulle net omseil nie.78

Dan as Satan daar kan deurkom, deur hierdie bewussyn en al hierdie ander dinge kom, dan kom hy 
reg hier na die einde van die siel, in die gedagtes. Nou, as hy jou net kan kry … Jy sal nooit—jy sal nooit 
na een van hulle kyk voordat jy hom eers hier moet inlaat nie. Jy moet hom inlaat. Dan wanneer hy 
inkom, het hy beheer. Wat doen hy dan? Hy begin die bewussyn gebruik. Hy begin dit gebruik, begin 
hierdie uitlaat gebruik. Wat is dit? Sien, proe, voel, ruik, hoor; verbeeldings, gewete, geheue, 
redenasies, gevoelens. Hy het al daardie verskillende klein kanale begin gebruik, solank hy kon inkom, bo 
hierdie een hier. Hy moet eers in jou gedagtes kom en jy moet dit aanvaar. Dit kan … Luister. Dit kan 
teen jou bombardeer, maar dit kan nie by jou uitkom totdat jy dit aanvaar nie.

Toe Satan na Eva toe geloop en gesê het: “Jy weet, die vrugte is aangenaam.” Sy het gestop vir 'n 
oomblik. O, dis toe dat sy 'n fout gemaak het, toe sy gestop het vir 'n oomblik.
79

Moenie stop vir enigiets nie. Jy het die Boodskap. Jesus lewe. God is 'n Geneser. Dis die Boodskap. 
Stop vir niks, geen redenasies, geen niks anders nie.

Maar sy het gestop vir 'n oomblik. Dis toe Satan reg in daardie gedagtes ingeloop het. Gesê: “Wel, 
dit klink redelik.” O, moet dit nie doen nie. Neem net wat God gesê het.

Abraham, wat as hy sou gestop het vir redenasie, toe Hy hom gesê het hy gaan 'n baba by Sara hê, 
en sy was vyf-en-sestig en hy vyf-en-sewentig? En toe hy honderd was en sy was—en sy was 
negentig; hy, steeds, hy—hy—hy het bely dat God se Woord waar was. En Hy het daardie dinge wat nie 
was nie, geroep asof hulle was. Sien? Hy … Selfs hoop, was daar enige hoop? Hy het nie eens hoop 
gebruik nie.

80

“Wel,” sê jy: “ek hoop ek kan regkom. Ek hoop ek sal gesond wees. Ek hoop ek kry die Heilige Gees. 
Ek hoop ek is 'n Christen. Ek hoop ek doen dit.” Jy wil dit nie hê nie.

Abraham het nooit eens daarna gekyk nie. Amen. “Teen hoop in, het hy steeds God se Woord geglo.” 
Geloof is bokant hoop. Geloof kom van hier af, aan die binnekant. Geloof kom van hier af.

Hoe kom hy in? Deur hierdie verstand, hierdie—hierdie deur, die gevegsfront wat daar staan.

Nou, wanneer julle die stryd opgestel het! Nou, die duiwel sit reg in elke hart vanmôre. Hy sit, hierdie 
meisietjie se hart. Hy sit by julle harte. Hy sit oral rond daar. Hy sê: “O, ek het jou voorheen sien 
probeer. Ek het dit tevore gehoor.”

81

Werp hom uit. Dis al. Werp hom uit. Wat het die Bybel hier gesê, ons teks? “Werp hom uit.” Dis reg. 
“Werp hom uit.” Ons is opgelei.

Ek dink: “Wat is die probleem met ons predikers?” Ek wonder watter soort opleiding ons gehad het.82

God lei op vir hierdie groot stryd. Matthéüs 24 het daar gesê, en ook Daniël 12, het gesê: “Daar sou 
'n tyd van moeilikheid wees soos nooit tevore op die aarde was nie.” En ons lewe in daardie tyd wanneer 
kultuur en geleerdheid en dinge die Woord van God versmoor het, en in redenasies,  ensovoorts,  beland
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het. Die stryd is nou. Wie sal staan? Halleluja! Die stryd is gereed om in te gaan. Sy's nou opgestel. Kyk 
watter groot opposisie het ons daar oorkant.

Wie sal wees soos Dawid? Gesê: “Julle staan en laat daardie onbesnede Filistyn die leërs van die 
lewende God uittart? Ek sal hom gaan beveg.” Amen. God wil manne en vroue hê vanmôre wat kan 
opstaan en sê: “Ek sal die Here op Sy Woord neem.” Amen. Maak nie saak wat misluk het, waar dit en 
dat, en wat daardie een gedoen het nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Julle Sauls, ensovoorts, as 
julle bang is vir hom, gaan terug waar julle hoort. Maar God se leër beweeg vorentoe, amen; manne van 
dapperheid, manne van—van—van geloof, manne van krag, manne van verstand. Hulle hoef nie slim te 
wees nie. Hulle hoef nie geleerd te wees nie. Hulle moet kanale wees. God neem daardie klein kanale.

83

Sy het gestop vir 'n oomblik om te redeneer, gesê: “Wel, nou, laat ons sien.” Wel, net soos, wat as 
…

Hierdie dametjie, vanoggend, sonder twyfel dat die dokter vir haar gesê het sy is net omtrent aan 
die einde van die pad: “Daar's niks wat gedoen kan word nie.” Wel, nou, dis daardie dokter. Ek veroordeel 
hom nie. Daardie man is 'n wetenskaplike man. Hy sien dat die siekte die kind se liggaam oorwin het. Dis 
bo enigiets. Hy het nie 'n medisyne wat dit sal stop nie.

84

So sal daardie kanker wat daardie vrou oorwin het; sekerlik, die dood het daardie baba oorwin; maar 
ons Hoofkaptein, halleluja, van hierdie groot leër, Hy is die opstanding en die Lewe. Niks kan Hom oorwin 
nie. Halleluja!

Die brein van die leër lê in sy kapteins, die intelligensie. Rommel, in Duitsland, was die brein van 
Duitsland; nie Hitler nie. Rommel! Dis reg. Eisenhower! Militêre manne! Patton! Daardie manne wat aan 
die front was, dit hang af van hoe hulle die opdrag gegee het. Jy volg jou kaptein as hy 'n regte soort 
generaal is. As hy 'n regte soort is, as hy 'n vierster-generaal is, as hy bewys is, as hy as reg bewys is, 
volg hom. Hoewel dit verkeerd mag lyk vir jou, gaan voort na die front. Doen soos hy vir jou gesê het.

85

Halleluja! Ons het 'n vyfster Generaal, gespel J-e-s-u-s, wat vyf sterre op ons plaas, 'f-a-i-t-h'. Hy 
het nooit 'n stryd verloor nie. Halleluja! Hy het die dood, hel en die graf oorwin. Kry die duiwels uit die 
pad uit. Hy's die groot Hoofkaptein. So, die duiwel is nie eens in die prentjie nie.

86

Die grootste stryd wat ooit gewoed het, is nou gereed. Sekerlik, dit is. O! Halleluja!87

Wanneer ek daaraan dink! Toe ek gestaan het en Hom dinge sien doen, Hom dinge sien openbaar, 
dinge oopmaak, sê: “Dit sal so en so wees,” daar is dit! O, kyk terug hierheen en sê: “Wie is hierdie 
groot Kaptein?” O, ek kyk nie terug en kyk of dit Doktor So-en-so is nie. Ek sien wat die Kaptein gesê 
het. “Hy's die Kaptein van ons verlossing.” Halleluja! Wat is verlossing? Bevryding! Glorie! “Hy's die 
Kaptein van ons bevryding.”

Die groot uur van storm is op hande. Halleluja! Soldaat, met wapenrustings wat blink, kleure stroom! 
Geloof en twyfel stel jouself in op in hierdie tabernakel vanmôre; twyfel aan die een kant, geloof aan die 
ander. Soldate, staan op julle pos van diens. Halleluja! Ons Kaptein, die Môrester, lei voort. Hy gaan 
nooit terug nie. Hy ken (nooit) nie die woord terugval nie. Hy hoef nie terug te trek nie. Amen. Sekerlik.

88

Die grootste stryd ooit geveg, sy gaan nou reg hierin, ja, meneer, tussen lewe en dood, tussen 
siekte en gesondheid, tussen geloof en twyfel, o, goeiste, tussen vryheid en slawerny. Die stryd is aan 
die gang! Maak blink julle spiese, soldate. Poleer die wapenrusting. God maak Sy soldate gereed. Amen. 
God salf Sy leër.

Amerika trek hulle soldate aan in die beste wat hulle kan hê om aan te trek, staalhelms en harnas, 
en wat ook al hulle het, gepantserde tenks, waarin hulle ook al gaan.
89

God trek Sy leër aan. Halleluja! Watter soort toerusting gebruik ons? Die Gees van die Swaard, die 
Woord van God! Amen! “Die Woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard,” Hebreërs 4, 
“deurboor selfs tot op die been, selfs die—die murg van die been, selfs 'n Onderskeier van die gedagtes 
van die verstand.” Die Woord van God! Om Sy Woord te glo, en dis hoe God bewapen.

Dis wat Hy Eva gegee het om haarself mee te bewapen. En sy het haar wapenrusting afgebreek. 
Hoe het sy dit gedoen? Deur haar verstand oop te maak vir redenasie. Jy redeneer nie met God se 
Woord nie. Dit het geen redenasie nie. Jy … Dis net God se Woord. Daar is geen—daar is geen twyfel 
Daaroor nie. Daar's geen redenasie Daaraan nie. Dis God se Woord. Dit handel dit af. Dit het dit. Dit 
handel dit vir ewig af.

90

Sien wat ek bedoel, skat? [Die siek suster sê: “Amen.” — Red.] Dis God se Woord. God het dit 
belowe. God het so gesê.

Hulle het vir Abraham gesê: “Hoe weet jy jy gaan daardie baba hê?”91
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“God het so gesê.” Dit het dit afgehandel.

“Wel, waarom het jy dit nie?”

“Ek weet nie wanneer ek dit gaan kry nie, maar ek gaan dit kry. God het so gesê. Dit sal my 
geensins stop nie.” Hy roep- …

“Waarom gaan jy nie terug na jou huis, waar jy vandaan kom nie?”

“Ek gaan 'n pelgrim en 'n vreemdeling in hierdie land wees.” Amen! …?… “God het die belofte gegee. 
God sal die baba reg in hierdie land gee waarheen Hy my gestuur het.” Halleluja!

God sal jou genees reg in hierdie atmosfeer van die Heilige Gees, waarheen Hy jou gestuur het. God 
sal dit vir jou gee. Glo dit net. Amen. Maak oop daardie skoorsteenpype van die siel en liggaam, sintuie, 
en bewussyn, en laat God se Woorde net eers deurdring, neem daardie ingesteldheid. Daar is die 
slagveld.

92

Nie sê: “Wel, as ek dit kon voel, as ek die heerlikheid van God sou voel val! O!” Dit het niks daarmee 
te doen nie; niks nie.

Maak daardie verstand oop. Dis die slagveld. Daar is waar die geveg opgestel is, reg hier in die 
voorste linie, jou gedagtes. Maak dit oop en sê: “Ek … Elke twyfel, ek betwyfel my twyfel.” Amen. “Ek 
betwyfel nou my twyfel. Ek glo God se Woord. Hier kom ek, Satan.” Iets gaan plaasvind. Sekerlik, dit sal. 
Ja, meneer.

Hy salf Sy diensknegte met Sy Gees. Hy stuur daardie engele. Mense spot met dit, partymaal: 
“engele.” Laat my—laat my net blaai na iets hier saam met julle, net 'n oomblik. Laat ons blaai hier na 
Hebreërs, net 'n oomblik. Hebreërs die 4de hoofstuk, 4de hoofstuk, en laat ons … Ek bedoel, die 1ste 
hoofstuk van Hebreërs, en laat ons blaai na die 14de vers.

93

Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die 
saligheid sal beërwe nie?

En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand ...?

al die engele van God…  …

Nou, hier kom die Bybel reguit terug en sê vir ons hier dat God engele uitstuur. Glorie! Wat is hulle? 
“Dienende geeste.” Glorie! Dienende geeste, gestuur (waar?) uit die Teenwoordigheid van God. Om wat 
te doen? Bedien Sy Woord. Amen! Hulle moet nie een of ander teologie van een of ander 
denominasionele groep bedien nie, maar om Sy Woord te bedien. Dis dit. “Dienende geeste, uitgestuur.”

94

Hoe weet ons hulle is? Die Bybel het gesê, dat: “Die Woord van die Here het na die profete gekom.” 
Is dit reg? Hierdie engele bedien Sy Woord, deur Sy Gees; bedien die Woord, deur die Heilige Gees. En 
die Gees en die Woord het na die profete gekom en die profete het die Woord van God gehad. Dis 
waarom hulle die wonderwerke kon doen wat hulle gedoen het. Dit was nie die man nie; dit was die Gees 
van God in die man. Die Gees van Christus in die man, vir die Woord van God. Wat het hy gedoen? Het 
elke kanaal skoongemaak. God het hom gekies en hy was gesalf met die Heilige Gees. En dit was nie hy 
nie. Hy het nooit enigiets gedoen totdat hy dit in 'n visioen gesien het nie. Elía het gesê op Berg Karmel: 
“Dit alles het ek gedoen op U bevel. Nou, Here, laat dit bekend wees dat U God is.” O, glorie aan God!

Ek het dit soveel keer gesien, wanneer jy die Gees van God 'n plek sien tref en daardie plek onder 
die salwing kom! As hierdie groepie hierbinne vanmôre net hierdie gedagte hier kon neem, elke twyfel uit 
die pad kry! Hoe kan jy nog meer twyfel wanneer jy sien die dooies—die dooies word opgewek, die 
verlamdes loop, die blindes sien, die dowes hoor?

95

Die Engel van die Here, selfs Sy prent wat hier op die muur hang, het wetenskap verstom, oral. Wat 
doen Hy? Bly reg by die Woord. Amen! Dit sny elke duiwel. Ja, Dit doen dit. Wat is Dit? “Die dienende 
geeste, gestuur uit die Teenwoordigheid van God,” om die sprekers van die Woord te salf wat bly by die 
Woord. En Hy bevestig die Woord met tekens wat volg, bring Jesus dieselfde gister, vandag, en vir altyd. 
Daar is Hy.

96

Hoe kan ons twyfel wanneer Hy beide wetenskaplik, materieel, geestelik, elke manier wat bewys kan 
word, het Hy hier bewys?

Wat is die probleem? Dis in ons gedagtes. Ons maak ons gedagtes oop vir die ding, sê: “Wel, nou, ek 
weet nie of dit kan wees of nie. Miskien, as ek môre beter voel.” O, dit het nie een ding daarmee te doen 
nie.

Soos ek dikwels gesê het, Abraham mag vir Sara gesê het … Sy was verby die ouderdom van—om 'n 
vrou te wees. Julle weet wat ek bedoel; die tyd van lewe, haar agt-en-twintig dae. Sien, sy was  vyf-
97
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en-sestig jaar oud. Sy was waarskynlik verby dit vir vyftien, twintig jaar. En hy het vir haar gesê, 
miskien, die volgende paar dae, gesê: “Voel jy enigsins anders, skat?”

“Geen verskil nie.”

“Dit het nie een ding daarmee te doen nie. Ons gaan reguit aan, in elk geval. Wel, nou, as jy weer 
begin as 'n—'n jong vrou, weet ons, deur daardie bloed van die lewe, wel, dan vind ons uit dat dit die 
baba gaan beskerm en alles sal reg wees. Nou, voel jy enigsins anders vandag? Dit is 'n maand sedert Hy 
my belowe het. Jy voel enigsins anders, skat?”

“Glad nie, Abraham. Daar's nie 'n teken nie, niks. Ek—ek is steeds net soos ek—ek nou was vir die  
laaste paar jaar. Daar's nie 'n greintjie verskil nie.”

“Glorie aan God! Gaan dit in elk geval hê.”

“Bedoel jy, Abraham, op … Kyk, as Hy jou belowe het, sou Hy ons sekerlik 'n teken op hierdie manier 
gee. Sekerlik sou Hy ons 'n teken gee.” Huh! Halleluja!
98

“ 'n Swak en owerspelige geslag soek na tekens.” Dis reg. Hy het 'n teken gehad. Wat was dit? God 
se Woord. Dit was die teken.

Hoe kon God hierdie kind genees? God se Woord het so gesê; of ek 'n sensasie voel of geen sensasie 
nie. As ek … Maak nie saak wat gebeur nie, God het so gesê. Dit handel dit af.

Abraham het gesê: “Kry jou kappies en alles bymekaar, ons vertrek na die land.”99

“Waarheen gaan jy?”

“Ek weet nie.” Amen. “Maar ons gaan in elk geval. Hier gaan ons!” Gepak en aan oppad. Halleluja! Dis 
die ware Woord van God. Wat was aan hom voorgehou? Die belofte van God, die Woord van God. “Ons 
gaan dit hê.”

“Kom onder jou mense uit, Abraham. Hulle is, die ding daarvan is, hulle is twyfelaars en ongelowiges. 
Hulle sal jou in dieselfde moeilikheid hê. Kom uit. Sonder jouself af en lewe vir My.” Wat is dit? “Laat al 
jou gewete en sintuie agter jou, soos dit. Maak jou verstand oop en onthou, dis Ek. Kom lewe saam met 
My.” Amen.

100

God roep elke Saad van Abraham vanmôre na daardie selfde soort lewe. Groot stryd is nou aan die 
gang, wêreldwyd. God wil hê Sy kinders moet hulleself afskei van wat? Sien, proe, voel, ruik, hoor; 
verbeeldings, gewete, herinneringe, redenasies, toegeneëndhede; alles. Maak hulle verstand oop en laat 
die Woord inkom en marsjeer met die Woord. Dis 'n ware soldaat.

Dis hoe die sterre staan. Die sonnestelsel het nie verander nie; die diereriem. Die môrester kom op 
op sy pos van plig, elke oggend, net presies soos dit was toe die aarde geskep is. Die aandster neem sy 
plek in; elke ster. Die Klein Beer, en reg op die tyd van die seisoen, is net presies waar dit veronderstel is 
om te wees. Die Noordster staan standvastig en beweeg nooit. Halleluja! Die hele ding draai om die 
Noordster, al die res van hulle, want dis reg in die middel van die aarde.

101

Dis Christus. Amen. Hy staan daar, beveel Sy leër soos 'n groot Kaptein.102

Soos Moses op die berg met sy hande omhoog, en Israel het geveg, hulle pad deurgekap, en hy het 
gestaan met sy hande omhoog. Hy het gestaan met sy hande omhoog totdat die son ondergegaan het. 
Hulle moes sy hande omhoog hou. Dit was Moses.

Hy was 'n tipe van Christus. Om seker te maak dat Sy hande omhoog gebly het, was Sy hande aan 
die kruis vasgespyker. Halleluja! En Hy het die skanse van die Heerlikheid geklim vandag, met Sy Bloedige 
klere voor God, aan die regterhand van Sy Majesteit Daar. En die stryd, vir elke soldaat, sal sy pad 
deurkap. Ek gee nie om wat plaasvind nie; met die Woord van God sal hy homself tot vryheid sny. Amen.

Soos 'n kuiken in 'n eier, wat as hy bang is om te loer? Wat as hy bang is om die eier te pik? Wat as 
die klein kuiken binne-in die eier, 'n voëltjie, bang was om die eierdop te tref? Wat as hy 'n geluid aan die 
buitekant sou hoor, sê: “Moenie daardie dop tref nie, kan jouself seermaak”? Maar die natuur self in die 
voël sê vir hom: “Pik dit! Kap 'n gat daarin.”

103

Laat al die ou organisasies sê: “Dae van wonderwerke is verby. Jy gaan jouself seermaak. Jy gaan in 
fanatisme in.”

Pik reg teen die dop, net so hard as wat jy kan. Halleluja! “Satan, gaan weg! Ek kom hier uit.” Dis 
dit. “Ek lê nie meer hier nie. Ek sit nie meer hier nie. Ek is nie meer op hierdie ou duiwel se grond nie. Ek 
pik my pad uit, vanmôre. Amen. Ek is 'n arend.” Amen! Halleluja!
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Maar daardie klein ou arendjie, daardie hamernek daaragter, pik teen daardie dop. Maak nie saak hoe 
hard die dop was nie, dit het reguit daardeur gepik. Eerste ding wat jy weet, dan, hy kon sy vlerke 'n 
bietjie klap. Hy was reg.

104

Pik jou pad uit. Dis reg. Hoe doen jy dit? Basuin dit uit met: “SO SPREEK DIE HERE. SO SPREEK DIE 
HERE. SO SPREEK DIE HERE.” Uiteindelik begin jy vars lug ruik. “SO SPREEK DIE HERE.” Het jou kop aan 
die buitekant. “SO SPREEK DIE HERE.” Druk nou hard, jy kom uit!

Hy gaan nooit weer terug na die dop nie. Amen. Hy's vry. O, goeiste! Daardie Woord word eenmaal 
neergesit, deur al daardie sintuie en gewetens en dinge, om hier gevestig te raak, en daardie verstand 
maak oop en laat Dit toe. O God, wees genadig! Daar is nooit weer iets om dit te bind nie. Jy's vry. Hom 
wat die Seun vrygemaak het, is uit die dop. Jou denominasie kan jou nooit terugroep nie. Die Duiwel kon 
nooit enigiets meer aan jou doen nie. Hy kan dan sis en tjank.

Maar jy's op die Hoofweg, hardloop teen hoë spoed, o, goeiste, hardloop op na die Koning se 
Hoofweg, gesalfde soldaat van die kruis. En dis al julle arende met geloof, verkondig Jesus, die Lig van 
die wêreld, hardloop op met die Koning se Hoofweg. Sekerlik. Ja, meneer!

105

Hierdie is “dienende geeste,” gestuur uit die Teenwoordigheid van God, om predikers te wees, om te 
bedien (wat?) Sy Woord; nie een of ander teologie nie, maar God se Woord. Hulle is dienende geeste, 
uitgestuur van God, om te bedien. Dienende geeste! O! En, onthou, as dit iets behalwe die Woord 
bedien, het dit nie van God gekom nie. Want, “U Woord word altyd bevestig in die Hemel.” Altyd, in die 
Hemel, die Woord, God waak Daaroor. En Hy sal nooit 'n gees stuur om iets buiten die Woord te bedien 
nie.

106

Hy sal nooit 'n gees stuur met 'n yslike groot D.D.D., Ph.D., en sy kraag omgedraai na die agterkant, 
alles soos daardie, sê: “Wel, natuurlik, die dae van wonderwerke is verby. Ons weet dit almal.” Nee, nee. 
Dit het nie van God gekom nie. Dis teenstrydig met die Woord. Amen.

Hy stuur diegene wat die Gees van die Woord bedien. Amen.

O, ek het nog omtrent vier of vyf dinge gehad, maar ek sal dit op hierdie tydstip laat gaan, dit 
volgende Sondag optel. Goed.

Satan en sy demone is gesalf.

As hierdie engelgeeste gesalf is om vir julle die Woord te bring, om julle die Woord te laat glo, kan 
julle nou sien waar julle ooit 'n profeet hoor, 'n ware profeet van God, wat God se Woord ontken? 
[Gemeente sê: “Nee.” — Red.] Nee, meneer. Wat het gebeur toe die organisasies van hulle dag 
opgestaan en gesê het: “Nou, hy's verkeerd”? Hy het by homself gestaan, en alleen gestaan. Hy het 
gesê: “Dis reg.”

107

Kyk na Miga daar onder daardie dag, die klein heilige roller, sien, seun van Jimla. Daar was 
vierhonderd gesalfdes, veronderstel om te wees, gesalfde profete wat daarbo gestaan het, almal goed 
gevoed, en gevestig, en yslike groot grade, en hoogs geleerde en gepoleerde skoliere. Het gesê: “Gaan 
op, ons getroue koning. Die Here sy met jou. Dit behoort aan ons. Josua het dit vir ons gegee. So gaan 
op en neem dit. Dis presies reg. Jy gaan op en neem dit. Wat …” Hy het gesê: “Wel, Jos- …”

108

Julle weet, Jósafat het gesê: “Is daar nie nog een iewers nie?” Wel, hulle het vierhonderd gehad. 
Waarom nie die vierhonderd glo nie? Hy het gesê: “Maar sekerlik het jy nog een iewers.”

Het gesê: “Ek—ek … Wel, ons het een. Daar is nog een, maar, o, ek haat hom.” Huh! Sien?

“Daar—daar, dis die kêrel waarna ek graag wil luister, sien.” Gesê: “Bring hom op. Laat ons sien wat 
hy gaan sê.”

En so het hulle gegaan en vir hom gesê, gesê: “Nou, luister. Jy hou jou preek net reg vanmôre, want 
jy preek vir koning. Jy preek vir die … al die—die predikersvereniging van so-en-so, jy sien, van Palestina, 
die hele predikersvereniging. Nou, onthou jy, hier is wat hulle gesê het. Jy sê dieselfde ding. Jy glo 
dieselfde ding.” Daardie klein …

109

Hy—hy het die verkeerde man daar gehad. Daardie man het klaar weggekom van hierdie ou 
redenasie. Hy het klaar die skoorsteen skoongemaak, sien, sy gewete.

“En, wel, wel, weet julle wat hulle sal doen? As jy dieselfde ding sal sê, veronderstel ek hulle sal jou 
distrikspresbiter maak. Hulle sal waarskynlik. Hulle sal—hulle sal jou algemene opsiener van die plaaslike 
distrik hier maak, as jy—jy sal net met hulle saamstem.” Dit was nie 'n ware man van God nie.

Wel, sy skoorstene is skoongemaak, al sy gewete en alles skoon. Sy verstand het oopgegaan vir die 
Woord van God. En die Woord van God alleen, sou hy glo. Dis dienende geeste. Dis 'n dienende gees.
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Hy het gesê: “Ek weet nou nie wat om te sê nie. Maar ek sal julle hierdie een ding sê, ek sal net sê 
wat God vir my sê om te sê.”

So hulle het daardie aand gewag. Hy het 'n visioen gehad.

Die volgende oggend, ek kan my voorstel dat Miga deur die Skrifte kyk en sê: “Nou, laat ons nou 
sien. Maak daardie visioen … Nou, al daardie manne, daar's iets verkeerd hier iewers, want Dis 
teenstrydig met wat hulle gesê het. Wel, wat het Dit gesê? Laat ons sien wat Elía hier agter gesê het, 
die profeet, want ons weet hy was 'n profeet. Kyk wat … Die Woord van die Here het na Elía gekom. Ja. 
En wat het Dit gesê? 'En die honde sal jou bloed lek. Isébel, die honde sal haar eet. En vanweë die 
regverdige Agab … 'n regverdige Nabot.'” Hy het toe gesê … Toe hy dit gesien het, het hy gesien dat sy 
visioen net reëlreg was met die Woord van God, toe, daardie ou Agab het dit na hom toe laat aankom.

110

Het reguit daar uitgestap, gesê: “Gaan op, maar ek het Israel gesien …” Sien, hy was toe nie skaam 
om sy visioen te vertel nie, want dit was die Woord van die Here. Hy het geweet hy kon daardie ding net 
perfek vat. Wat? Hy het sy hart oopgemaak, sy verstand, vir die Woord van God, en die Woord van God 
is terug geopenbaar, so hy het geweet dit was perfek die Woord van God.

Nou, jy sê: “O, as ek net 'n Miga kon wees!” Jy kan wees. Jy is. Jy is ook, skat. [Broer Branham 
praat weer met die siek suster — Red.] Jy's 'n Miga, die profeet. Wat kan jy doen? Maak jou verstand 
oop. Wat probeer ek jou vanmôre vertel? Die Woord van die Here. Sien? Maak jou verstand oop, sê: 
“Nou, julle weet, ek glo wel ek kan genees word.” Wel, wat is Dit dan? Is Dit die Woord van die Here? 
Sekerlik, Dis die Woord van die Here.

111

En hierdie kêrel hier sê: “Die dae van wonderwerke is verby. Jy kan dit nie doen nie. En jy …” Vergeet 
daarvan. Plaas God eerste.

Hier kom die Woord van die Here, en hy het Dit gespreek, en Dit was so.

Nou, wat het Satan gedoen? Satan het die ander gesalf gehad. Nou, Satan salf sy dienaars. O, 
sekerlik. Uh-huh. Sekerlik. Hy salf sy diensknegte. Waarmee salf hy hulle? Met ongeloof. Satan en sy 
demone salf die mensdom om God se Woord nie te glo nie.

112

Nou, as julle dit wil bevestig, blaai na Génesis 3:4. Laat ons net daarheen blaai en hierna luister, net 
'n oomblik, en kyk of dit nie sy eerste taktiek is nie. Dis die eerste ding wat hy gedoen het. Hy verlaat 
nooit dieselfde taktiek nie. Hy doen dit die heeltyd. Nou, kyk net of dit—dit is wat dit is. Nou, hy het nie 
van die Woord verskil nie. Hy het net veroorsaak dat sy Dit soort van 'n bietjie verkeerd verstaan het, 
julle weet, Dit net soort van laat klink soos hy wou hê Dit moes klink, moenie die hele Woord neem nie. 
Nou, Génesis, ek het hier Génesis 3:4. Laat ons kyk of dit nou is wat dit gesê het. Goed.

113

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

“Gewis nie sterf nie.” Sien hoe hy dit aangehaal het? “O, ons glo die dae van wonderwerke is verby. 
Ons glo nie daar is so iets soos mense wat die Heilige Gees ontvang soos hulle op Pinkster het nie. O, 
enige manier waarop jy gedoop word, dit maak geen verskil nie.” Sien die duiwel? Sien sy taktieke? “Wel, 
as die dokter vir jou gesê het jy kan nie gesond word nie, dit handel dit af.”

Nou, sonder diskrediet, die dokter nie te glo nie. Die dokter werk volgens die wetenskaplike lyn. En 
die dokter het alles gedoen wat hy kan om die persoon se lewe te red. En dit kan nie gered word nie, 
want daar is niks anders wat hy weet om te doen nie. Hy's buite raad. Die man is eerlik. Maar, nou, die 
boom van kennis is in orde, maar wanneer jy so ver gaan as wat dit sal gaan, stap dan af op die Boom 
van die Lewe en hou net aan. Amen. Dis dit. Dit sal net so ver werk. Ja.

114

Nou, wat doen Satan se taktiek nou? Wat het hy hier gesê? Kyk nou na die 1ste en die—die 2de 
vers. Nou laat—laat ek die 1ste vers hier lees, tot 3.

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

Luister nou na hom, net hoe vieslik hy raak en hoe hy—hoe hy daardie Woord afwit. Sien? Hy's … 
Wat probeer hy doen? Kom in haar gedagtes. Sien? Hy praat met haar nadat die Woord alreeds daar 
versterk was.

115

Nou, moenie dat Satan enigiets versterk nie. Sien? Jy hou God se Woord verskans in jou hart. Sien? 
Julle doen dieselfde. Nou kyk, julle Migas.

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

Sien, nou, dis die Woord. Sy haal Dit vir hom terug aan. Nou kyk.

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

Sien sy taktiek? Sien? Wat probeer hy doen? Daardie eerste menslike wese, hy probeer daardie 
kosbare vrou daar salf, God se dogter, met 'n ongeloof in God se Woord. Dis presies wat hy haar probeer 
kry om te doen.

116

Dis wat hy jou probeer kry om te doen, skat. [Broer Branham praat weer met die siek suster — Red.] 
Dis wat hy probeer om elkeen van julle te laat doen, daarbuite, julle salf. En die enigste ding wat jy nou 
moet doen … Jy's 'n vrye morele agent. Nou jy kan dit aanvaar as jy wil. Maar skop dit uit. As Eva nie 
daardie oomblik gestop het, om te luister nie! Moenie stop vir niks nie. Moenie stop nie.

Toe—toe Elía vir Gehasi gesê het, gesê het: “Neem my staf, gaan lê dit op die dooie baba. En as 
enige man selfs met jou praat, moenie terugpraat nie. As enige jou probeer stop, hou net aan.”
117

Kyk na die vrou toe sy haar dienaar geroep het. Sy het gesê: “Saal 'n muil op en gaan vorentoe en 
moenie eers stop totdat ek jou beveel nie.” Dis dit.

Wanneer julle die Boodskap gekry het, gaan voort. Amen. Sê: “Ek kan nie weer naderkom nie. Nee, 
ek word swak.” Bly net voortgaan. Moenie stop nie. Om alles eenkant te lê, hou net aan deursny. Broer, 
jy het die Swaard in jou hand, hou net aan kap.

Ek het in 'n sokkerstadion ingegaan, eenkeer, en sou preek. En ek het by die deur gestop en 
opgekyk, daarbo. Dit het gesê: “Dis nie die grootte van die hond in die geveg nie. Dis die grootte van die 
geveg in die hond.” So dis wat die stryd wen. Sien?

118

Jy sê: “Wel, kyk. Kyk na al die groot kerke wat Hierteen is.”

Ek gee nie om watter grootte hulle is nie. Dis die stryd wat in die hond is, dis wat tel. Dis die geloof 
wat in die individu is. As jy 'n lafaard is, kom terug na jou knuffelgat. Maar, broer, as jy 'n soldaat is, 
staan daar. Daar's 'n stryd aan die gang. Reg en verkeerd pak mekaar aan. Laat ons veg.

Soos Peter Cartwright, het in 'n stad ingegaan, gesê:“ Here het vir my gesê om—om hier in te kom 
en 'n herlewing te hê.” Hy het 'n ou stoorkamer gehuur, daar ingegaan en dit begin skoonmaak.
119

En die groot boelie van die dorp, die pistool wat aan sy sy hang, het afgestap. Het deure … Party 
van hulle het gesê: “Wat doen daardie kêrel daaronder?”

Het gesê: “Hy's 'n prediker. Hy gaan 'n diens hê, het hy gesê.”

“Wel,” het hy gesê: “skat ek sal net moet afgaan en hom uitgooi in die straat, en hom hier uitjaag. 
Dis al. Ons wil geen byeenkomste rondom ons plek hê nie.”

So hy gaan daarheen, stamp die deur. En Peter Cartwright het sy jas aangehad, julle weet, en hy 
het net die vensters en mure afgewas. 'n Klein kêreltjie, julle weet.
120

Die ou prediker het vir hom gelag, julle weet, omdat hy hoender met sy hande geëet het; wat etiket 
vandag is, julle weet.

So hy het net die vensters gewas en reggemaak. Die groot boelie het oorgestap, sy jas teruggetrek, 
'n pistool wat aan sy sy hang, gesê: “Wat doen jy?”

“O,” het hy gesê: “ek was vensters.” En net aangehou om die venster te was, julle weet. Hy het een 
doel gehad. God het vir hom gesê om 'n herlewing te hou. Was al die vensters.

Hy het gesê: “Ons laat nie herlewings hierrond toe nie.”

Hy het gesê: “O, maar die Here het vir my gesê om—om hierdie herlewing te hou.” Sien? Hy het net 
aangehou, besig met sy werk. Sien? Sien?
121

“Wel,” het hy gesê: “daar's een ding wat jy—jy moet verstaan.” Hy het gesê: “Ek bestuur hierdie 
dorp hierrond.”

Hy het gesê: “O, doen jy?” En het net aangehou om die vensters te was, julle weet.

Hy het gesê: “Voor jy 'n herlewing het, moet jy my eers slaan.”

Hy het gesê: “O, moet ek? Wel, ek sal dit dan net volgende doen.”
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Hy het net sy jas uitgetrek. Het daarheen geloop en by die kraag gevat en hom op die vloer 
neergeslaan, en bo-op hom gespring. Het gesê: “Ek moet veg as ek sou regeer. Vergroot my moed, 
Here.” Het die teer uit hom gemoker.

Gesê: “Het jy genoeg gehad?”

Hy het gesê: “Ja.” Hy het opgestaan en sy hand geskud. Hy is daardie aand gered in die kerk.

Daar het julle dit. Sien? Dis, neem die Woord van God en sny jou pad deur elke twyfel. Sien julle dit? 
Sekerlik, dis dit. Dis die volgende taak, laat ons dit gedoen kry. Reg. Volgende ding wat ek moet doen, is 
om weg te kom van my twyfel, dit af te sny. Dis my volgende taak, is om al my verbouereerdhede weg 
te kry. As my sintuie vir my sê: “Wel, jy voel sleg,” is die volgende ding om te doen daardie ding weg te 
sny. Dis reg.

122

Jy sê: “Wel, jy … Hulle sê vir my dat … Julle weet, my gewete sê vir my, Broer Branham, dat ek …” 
Wel, jy kan net sowel daardie ding afsny. Jy gaan nie verder as dit kom nie. Kry net jou volgende werk 
gedoen. Trek jou jas uit en gaan reguit daarin. Bly net voortgaan. Een doelwit: “Ek gaan wen.” Amen. “Ek 
kan nie verloor nie. Ek gaan wen.” Amen.

Satan salf. Sien? Wat is sy eerste taktiek? Wat was sy eerste plek om te kry? Die gedagtes. Sy het 
gestop vir 'n oomblik om te luister na wat hy gesê het. “O, jy sê nie so nie?”
123

Dis waar 'n menige klein vroutjie haar fout gemaak het, en 'n menigte mannetjie sy fout gemaak het; 
reg, gestop vir 'n oomblik, net gestop vir 'n oomblik. Hoeveel keer het ek egskeidingsgevalle gesien en 
dinge kom op, daaroor.

“Wel, ek sê jou, Broer Branham, hy het gefluit soos die 'wheet-whew', jy weet, en ek het gestop, 
en, eerlik, ek—ek het nie bedoel nie.” Uh-huh. Daar het julle dit.
124

“O, sy, ek het oorkant die tafel van haar gesit. Sy—sy het die mooiste oë gehad!” Sien? Uh-huh. 
Sien julle dit? Dis dit.

Die duiwel doen dieselfde ding. “O, die dokter het vir my gesê ek kan nie gesond word nie, so ek …” 
Daar het julle dit, dieselfde ding, sien, die grootste stryd wat ooit geveg is.
125

“Wel, hulle sê my … Ek het gesien So-en-so maak aanspraak daarop om die Heilige Gees te hê.” Ja, jy 
het na een of ander ou huigelaar gekyk. Wat van hulle wat Dit regtig gehad het? Uh-huh. Ja. Die duiwel 
sal jou wys na een of ander ou kraai aas, maar hy sal jou nie die regte duif wys nie. Uh-huh. Dis reg. Hy 
sal jou dit nie wys nie en hy sal dit vir jou verblind hou.

O, hy's ook 'n krygsman, onthou. Maar groot is ons … “Groter is Hy wat in jou is, as hy wat in die 
wêreld is.” Maar hou vas aan God se Woord; glo Dit, julle kapteins van die leër hier. Hou jou fort, broer. 
Dis reg, hou jou pos van plig.

So, ek het 'n meisietjie hier gehad, eenkeer. Die dame mag nou hier sit. Haar naam was Nellie 
Sanders. Een van die eerste kere wat ek ooit 'n duiwel uitgedryf gesien het. Ons het gebly, nou, as ek 
net die plek kan kry; en sal net omtrent drie blokke hierbo wees, anderkant die begraafplaas. En ek het 
pas 'n prediker geword en ek het gepreek net hier op hierdie hoek, met 'n tentdiens.
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En daardie meisietjie was een van die beste dansers. Sy het na die hoërskool gegaan hier, sy en Lee 
Horn. En baie van julle hier in die dorp ken Lee Horn hieronder, bestuur die snoekerkamer. En so was 
hulle, sy en Lee Horn, die beste dansers wat daar in die land was. Hyself is Katoliek. Natuurlik, godsdiens 
het niks vir hulle beteken nie, so toe … Nellie en hulle. So, sy was 'n groot danser en hy was ook. En 
hulle het hierdie dans hier genoem die “black bottom,” en “boogie,” en al daardie dinge. En sy was die … 
Daardie twee was die beste in die land.

Eendag het sy hier ingesteier, een aand na die diens. Daar het sy neergeval by die altaar, klein Nellie. 
Seën haar hart. Sy het daar by die altaar gelê. Sy het haar kop opgelig. En sy het gehuil en die trane 
het teen haar wange afgeloop. Sy het gesê: “Billy …” Sy het my geken. Sy het gesê: “Ek wil so graag 
gered word.”

127

En ek het gesê: “Nellie, jy kan gered word. Jesus het jou alreeds gered, meisie. Julle moet dit nou 
aanvaar op die basis van Sy Woord.”

En sy het daar gebly. En sy het gehuil, en sy het gebid, en sy het vir God gesê sy sou nooit weer na 
die dinge van die wêreld luister nie. Ewe skielik het 'n lieflike soet vrede oor haar siel gekom. Sy het 
opgestaan van daar af, geskree en God geprys, God verheerlik.

En omtrent ses of agt maande daarna, het sy in Springstraat afgekom, een aand.128

Nou, net 'n jong meisie, sy was net in haar tienerjare, omtrent agtien jaar oud. En sy het na my toe
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gekom en sy het gesê: “Hope …” Dit was my vrou, die een wat heengegaan het. Sy het gesê: “Ek wens 
ek het gelyk soos Hope en Irene.” Sy het gesê: “Jy weet, hulle het nooit in die wêreld uitgegaan nie.” 
Gesê: “Die wêreld plaas 'n merk op jou.” Gesê: “Ek het 'n rowwe uiterlike.” Gesê: “Nou, ek het opgehou 
grimering dra en goed, maar ek lyk so rof. Selfs my uitdrukking in my gesig,” het sy gesê:“ ek lyk rof.” Sy 
het gesê: “Hulle lyk so onskuldig en teer.” Gesê: “Ek wens ek het dit nooit gedoen nie.”

Ek het gesê: “Nellie, die Bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde, skat. Gaan voort, glo dit.”

Wayne Bledsoe, baie van julle ken hom hier, 'n boesemvriend van my vir jare en jare. Hy was 'n 
drinker. En hy het hierheen gekom saam met my broer, Edward. En hy het dronk geword hier in die 
straat, en ek het hom opgetel, want die polisie sou hom kry. En ek het hom hiernatoe gebring. En ek was 
'n prediker en het hierbo gewoon by my ouers, lank voordat ek getroud is. En ek het hom gevat, hom in 
die bed daar gesit. Ek slaap, het op 'n sofabed geslaap. Daar was 'n groot klomp Branham's, julle weet, 
tien van ons. En so het ons omtrent vier kamers gehad, en ons moes soort van twee saam op 'n bed 
slaap. So, ek het 'n ou sofabed gehad waarop ek geslaap het. Ek het dit so uitgetrek en—en Wayne 
saam met my in die bed gesit. Dronk, moes hom in die huis bring en hom laat lê.

129

En ek het daar gelê. Ek het gesê: “Wayne, is jy nie skaam vir jouself, soos dit nie?”

En hy het gesê: “Uh, Billy, moenie so met my praat nie.” En toe sit ek my hand oor. Ek het gesê: “Ek 
gaan vir jou bid, Wayne. God seën jou.” En ek was gered omtrent, o, ek reken omtrent, miskien 'n jaar.
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En so toe, ewe skielik, het 'n—'n huurmotor se deur buitekant toegeslaan en iemand wat baie hard 
geklop het. “Broer Bill! Broer Bill!” [Broer Branham klop op die preekstoel — Red.]

Gedink: “My goeiste, iemand moet sterwend wees.” Ek het opgespring, die deur; het my ou ding daar 
gegryp, oor my nagklere gegooi soos dit; en het Wayne toegemaak. Hardloop na die deur.

Dit het geklink soos 'n vrou. Ek het die deur oopgemaak en hierdie jong meisie het by die deur 
gestaan. Sy het gesê: “O, kan ek inkom?”

Ek het gesê: “Kom in.” En ek skakel die ligte aan.

En nou het sy net so gehuil, en sy het gesê: “O, Broer Billy, ek's—ek's—ek's weg! Ek's weg!”

Ek het gesê: “Wat is die probleem, Nellie? Het jy 'n—het jy 'n hartaanval gekry?”131

Sy het gesê: “Nee.” Sy het gesê: “Broer Bill, ek het met Spring afgekom.” Sy het gesê: “Eerlik, Broer 
Bill! Eerlik, Broer Bill, ek het geen kwaad bedoel nie. Ek het geen kwaad bedoel nie.”

Ek het gesê: “Wat is die probleem?” Ek het gedink: “Wat gaan ek nou met haar maak?” Ek het nie 
geweet wat om te doen nie. Ek, net 'n jong kêrel. En ek …

Gesê: “O, Broer Bill,” gesê: “ek's net—ek's—ek is net heeltemal aan stukke.”

Ek het gesê: “Nou, kalmeer, sus. Vertel my alles daarvan.”

En sy het gesê: “Wel,” het sy gesê: “ek het in die straat afgekom en die Redman's Hall …” En hulle 
het altyd Saterdagaand-danse daar gehad. En sy het gesê: “Ek het goed gehad, wat ek huis toe sou 
gaan om vir my 'n rok te maak.” En sy het gesê: “Ek het daardie musiek gehoor.” En sy het gesê: “Jy 
weet,” gesê: “ek het net 'n oomblik gestop.” En het gesê: “Dit het al hoe beter geword. So ek het 
gedink: 'Jy weet, dit sal nie seermaak as ek net hier staan nie.'”

Dis waar sy haar fout gemaak het, gestop vir 'n oomblik. Sy het net geluister.132

Gesê: “Wel, ek gaan dink.” Het gesê: “O Here, U weet egter ek het U lief.” Het gesê: “U weet ek het 
U lief, Here. Maar ek kan sekerlik die tyd onthou toe ek en Lee altyd al die—die bekers gewen het, 
ensovoorts.” Gesê: “Goeiste, ek onthou daardie ou musiek het my altyd aangetrek. Dit doen dit nie nou 
nie.”

Uh-oh, uh-oh! Jy dink net dit doen dit nie. Dit het jou alreeds, net daar. Dis net so goed as wat hy 
wil, net daar. Sien?

Hoeveel het ooit vir Nellie Sanders geken? Wel, ek skat 'n hele klomp van julle. Ja. Sekerlik. So hulle
—hulle was—hulle was …

Gesê, sy het gesê: “Wel, weet jy wat?” Gesê: “Miskien as ek opstap op die trappe daarbo,” gesê: 
“miskien sal ek in staat wees om vir sommige van hulle te getuig.”

O! Sien, jy's reg op die duiwel se grond. Bly daaruit. “Vermy die voorkoms van boosheid.”

Maar sy het opgestap, bo-op die trappe, en daar gestaan 'n  paar  minute.  En  voor  jy  jou  kom kry,
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was sy in 'n seun se arms, buite op die vloer.

Toe het sy tot haarself gekom. En sy het daar gestaan, gehuil en aangegaan, gesê: “O, ek is nou 
verlore, vir altyd.”

Ek het gedink: “Wel, ek weet nie teveel van die Bybel nie, maar ek glo Jesus het dit gesê: 'In My 
Naam sal hulle duiwels uitdryf.'” Ek …
133

En Wayne het 'n bietjie versober en het daar gesit en kyk. Sien? So ek het gesê: “Nou, duiwel, ek 
weet nie wie jy is nie, maar ek sê jou nou, dit is my suster en jy het geen saak daarmee om haar vas te 
hou nie. Sy het nie bedoel om dit te doen nie. Sy het net gestop vir 'n oomblik.” Dis waar sy egter haar 
fout gemaak het. Ek het gesê: “Maar jy sal uit haar moet kom. Hoor jy my?”

En so help my, God, by die Oordeelsbank, weet. Daardie sifdeur het vanself begin oop- en toegaan. 
“Plompetie, plompetie,” daar by die deur. “Plomp, kaplomp, kaplomp.” Ek het gedink.

En sy het gesê: “Bill, kyk daar. Kyk daar.”

En ek het gesê: “Ja. Wat is dit?”

Sy het gesê: “Ek weet nie.”

Ek het gesê: “Ek ook nie.”

En die deur het gegaan “plomp-plomp, keplomp,” toegemaak soos dit. Ek het gedink: “Wat gaan hier 
aan? Wat is die probleem?”
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Ek het weer gekyk, soos dit. En ek het gesê: “Los haar uit, Satan! In Jesus se Naam, kom uit haar 
uit!”

Toe ek dit gesê het, het dit gelyk soos 'n yslike groot vlermuis, omtrent so lank, het opgevlieg van 
agter haar, met lang hare wat afhang uit sy vlerke en van sy voete af, soos dit. Het gegaan: “Oooooo.” 
Het reguit na my toe begin, net so hard soos dit kon kom.

Ek het gesê: “O Here God, die Bloed van Jesus Christus beskerm my daarteen.”

En Wayne het in die bed opgespring, gekyk. En hier was dit, soos 'n groot skaduwee, rondgesirkel en 
het oorgegaan en afgegaan agter die bed. Uit die bed het Wayne gegaan in die volgende kamer in, so 
hard as hy kon. So ons …

Ek het Nellie gekry en haar huis toe geneem. En toe ek teruggekom het, ek kon nie …135

Ma het daar ingegaan en die lakens en alles geskud. Daar was niks in daardie bed nie. Wat was dit? 
'n Duiwel het uit haar uitgegaan. Wat het gebeur? Sy het gestop vir 'n oomblik. [Broer Branham klop 
twee keer op die preekstoel — Red.] Dis al.

Moet glad nie stop nie. Wanneer God Sy Woord in jou hart insink, neem net daardie Swaard en begin 
kap en sny. Halleluja!

“Ek het nie tyd om vir enigiets anders te wag nie. Net oorgegaan, ek het nie tyd om eens te gaan sit 
nie.”

Hy het gesê: “Wel, en neem my staf en lê dit op die baba. En as enigiemand met jou praat, moenie 
eens met hulle praat nie.”
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As die duiwel sê: “Haai, weet jy wat jy voel?” Moenie eens met hom praat nie. Bly net voortgaan.

Die duiwel, jy weet, die duiwel sê: “Maar weet jy wat? Jy weet, So-en-so, toe hulle die Heilige Gees 
gekry het, onthou jy hulle—hulle het amper hulle verstand verloor.” Moenie eens met hom praat nie. Gaan 
net aan. Jy weet nie van So-en-so nie.

Dis jy en God. Dis reg. Behou God. Hy salf Sy diensknegte. Ek moet opskud. God salf Sy dienaars. 
Sien?
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Nou ek moet 'n paar notas hier oorslaan, maar ek wil graag dit sê. Hier, luister nou aandagtig.

Dametjie, luister nou mooi. [Broer Branham praat weer met die siek suster — Red.]

Hier sien ons die taktieke van die duiwel. Hoe doen ons dit? Nou, ek het 'n klomp Skrifte hier van 
profete en dinge, waar hy na hulle toe gekom het, en verskillende mense deur die Bybel, en dieselfde 
ding gedoen het. Dis altyd sy taktiek, is om die mense te probeer kry om God se Woord nie te glo nie. 
Luister, julle soldate van die kruis. Wanneer jy een Woord van God se geskrewe Bybel nie glo nie, is jy 
ontwapen.
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Glo jy dit, skat? [Broer Branham praat weer met die siek suster — Red.]138

Jy's ontwapen. Jy gee oor, jou jellievis. Trek die volle wapenrusting van God aan. Amen. Ons is in 'n 
stryd. Wat God gesê het is waar. “Elke mens se woord is 'n leuen.” Sien? Maar sodra jy … jou kry om na 
een ding te luister, dis sy taktiek, is jy ontwapen.

Na hoeveel dinge moes Eva luister? Een. Sy was net toe ontwapen. Wat het die duiwel gedoen? Het 
reg ingeswiep deur haar gedagtes, in haar gees in, en daar was sy verdraai. Is dit reg? Sy was verdraai 
die oomblik toe sy ontwapen is, toe sy God se Woord nie geglo het nie. Goed. Hier sien ons sy taktieke.

God se soldate word beveel om “Die volle wapenrusting van God aan te trek.” Is dit reg? [Gemeente 
sê: “Amen.” — Red.] Nou, as julle daardie Skrif wil neerskryf, word dit gevind in Efésiërs 6:10 en 13. 
Sien? Ons het dit 'n rukkie gelede gelees. Dis ons teks. Goed. Let op. “Trek die volle wapenrusting van 
God aan.” Laat ons … Het julle 'n paar minute tyd? [“Amen.”] Laat ons net 'n oomblik hier teruggaan. Laat 
ons net sien wat die volle wapenrusting van God is. Goed. Laat ons begin by die 10de vers. Nou, luister 
nou aandagtig. Laat ons die volle wapenrusting van God vind. “Eindelik, my broeders …” Nou, ek weet ek 
gaan … ek is …
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Dis twintig minute, reg nou, voor twaalf, nagenoeg. Ek—ek wil nie … Ek wou julle nie te lank onderrig 
vandag nie, maar ek—ek mag dalk net omtrent nog een Boodskap hê voordat ek party van my reise vir 
die somer onderneem, julle sien.
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En weet julle wat? Weet julle waarom ek dit doen? Ek sal julle sê. Die ander dag het ek 'n droom 
gehad. Ek sou dit nie vertel nie, maar dis net in my gedagte. Ek kan dit net sowel doen nadat die Here 
my interpretasies gegee het.
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Ek het gedroom dat ek gereed gemaak het om 'n groot rivier oor te steek vir sendingwerk. En nou, 
eers, was ek daarbo met my vrou …

En hoeveel het ooit George Smith, ses-sekonde Smith, hier in die dorp geken? George Smith, sy seun 
is hier in die polisiemag. Hy, arme George, is nou 'n alkoholis. Maar hy was een van die beste vegters. Hy 
was die een wat my my opleiding gegee het, voor hy selfs na die Y.M.C.A. en enige plek gegaan het. Hy 
het ons altyd opgelei. En hy was vinnig, baie vinnig. Hy was net 'n weltergewig, vir honderd-vyf-en-
veertig pond. En hy het my opgelei. En het altyd daarbo gestaan en hy kon sy vuis vat, soos dit, en my 
reg in die maag slaan, my teen die muur oplig, sien, maar, en dit sou my nie pla nie. Hy het my net 
opgelei gehad, daar was niks behalwe net opleiding nie.

En toe het ek—ek gedroom, nou die aand, dat ek ses-sekonde Smith gesien het. Nou, dit was nie 'n 
visioen nie. Dit was 'n droom. En ek het ses-sekonde Smith gesien, 'n jong kêrels wat teen hom kom, in 
stoei. En hy, daardie ou man, omtrent, o, ek reken … Ek is twee-en-vyftig. Hy's omtrent agt-en-vyftig, 
sestig. Daar was nie enige van daardie jong kêrels wat hom kon aanraak op enige manier nie. Hy bind 
hulle net in 'n knoop, soos dit, lê hulle net op die vloer en hou hulle met sy hand.
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Ek het gedink: “Dis vreemd.” Ek het gedink my vrou was by my en ek het gesê: “Dis vreemd.” Ek het 
gesê: “Jy weet wat, Meda? Hy was altyd my afrigter.”

Sy het gesê: “Ek—ek onthou dit, jy het my daarvan vertel.”

Ek het gesê: “Ja, meneer. Met sy goeie opleiding het ek vyftien beroepsgevegte gewen, en die—die 
besigheid verlaat; verkondig die Evangelie.”

Net toe het dit verander en ek het oor 'n—'n water begin. Maar toe ek gegaan het, het ek met 'n 
kragboot gegaan. Ek het oorgekyk en daar het twee van my broers daar gesit in 'n kano, gereed gemaak 
om saam met my te gaan. Ek het gesê: “Julle kan dit nie doen nie, broers. Huh-uh. Ek moet alleen gaan.”
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En die skipper het opgekom en hy het gesê: “Hier's vir jou 'n boot,” 'n regte wit plastiek kano.

Ek het gesê: “Nee. Huh-uh. Nie dit nie.”

Hy het gesê: “Wel, jy kan hierdie kant toe vaar daarmee, vyftig myl per uur.”

Ek het gesê: “Maar ek moet oorgaan daardie kant toe.” Sien?

“Wel,” het hy gesê: “gaan saam met daardie kêrels.”

Ek het gesê: “Hulle is nie bootmanne nie. Hulle weet nie genoeg daarvan nie. Hulle is geesdriftig. 
Hulle kan dit nie skiet nie. Hulle sal albei daar verdrink. Hulle kan dit net nie doen nie.”

En hy het gesê: “Is jy … kan jy vertrou …”

Ek het gesê: “Luister, ek—ek weet meer van bote as hulle en ek sou nie probeer om dit daarmee te
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skiet nie, net daardie soort materiaal.” Ek het gesê: “Dit moet 'n kragboot neem om dit oor te steek.” Ek 
het gesê: “Dit sal iets groter as dit verg.”

En ek sien hom rondkyk na een van die broers en het gesê: “Is jy 'n skipper?”144

Die broers het gesê: “Ja.” Sien?

Ek het gesê: “Dis verkeerd.”

En die skipper het teruggekom. Hy het gesê: “Sê jou wat jy doen.” Het gesê: “Hulle het jou lief. Hulle 
glo jou. Maar,” het gesê: “as jy in die kragboot probeer oorgaan, sal hulle jou in daardie kano probeer 
volg. Hulle sal albei sterf, sien.” Gesê: “Hulle kan jou nie volg nie.”

En ek het gesê: “Wel, wat moet ek doen?”

En hierdie bootman by die dok, hy het gesê: “Gaan jy terug daarheen.” Het gesê: “Daar's net een 
klein pakhuis in hierdie hele land, een klein pakhuis. En sit net baie voorraad in,” gesê: “en hulle sal hier 
bly. Hulle sal—hulle sal hier bly terwyl jy—terwyl jy weg is. Maar,” het gesê: “jy sal voorraad moet insit.”

En ek het net allerhande soorte kool, en raap, en radyse, en dinge bestel, stapel hulle daarin soos 
dit. Toe het ek wakker geword.

Ek het nie geweet wat dit was nie, maar ek weet nou. Sien, ons lê die voorrade in, broers. Hierdie is 
'n lewe wat jy alleen moet loop.

Leo, onthou jy die droom wat jy gehad het toe jy die eerste keer hierheen gekom het? [Broer Leo 
Mercier sê “Amen.” — Red.] Oor die piramide en jy het gedink jy sou daar inkom. Ek het gesê: “Leo, geen 
man kom hiernatoe nie. God moet 'n man hierbo plaas. Jy het elke fisiese sfeer geklim wat geklim kon 
word.” Ek het gesê: “Jy kan nie hiernatoe kom nie, Leo. Sien? Gaan terug. Sê net vir die mense dat dit 
van God kom.” Sien? Sien?
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Dis iets waarop jy—waarop jy nie kan staatmaak nie, so goed soos broers en susters, en my kerk en 
alles, en goed soos ander kerke is, en broers, oral.

Nou, ek kan nie wegbly van die kerk daarbuite nie. Iemand sê: “Wel, waarom gaan jy uit met daardie 
mense, daardie trinitariërs, al hierdie, daardie, en die ander, en die eenheid, en Jesus Naam, en al hierdie 
ander dinge daar? Waarom meng jy met hulle?” Hulle is myne. Maak nie saak wat hulle gedoen het nie, 
hulle is myne. Hulle is my preekstoel.
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Toe Israel so kwaad gedoen het, totdat God selfs vir Moses gesê het, gesê het: “Sonder jouself af. 
Ek sal 'n nuwe—nuwe stam met jou begin.”

Moses het homself in die pad gewerp, gesê: “Voor U hulle neem, neem my.”

Maak nie saak wat hulle gedoen het nie, dis na wie ek gestuur is. Hy stuur 'n Lig, nie om te skyn 
waar daar Lig is nie. Waar daar duisternis is, dis waar Lig hoort. En jy moet by die mense uitkom. Jy 
moet by hulle staan, ongeag, jy moet, in hulle verkeerdheid.

Israel was verkeerd soos verkeerd kon wees. Hulle was so verkeerd dat God hulle opgegee het. 
Maar, Moses, ek het altyd gewonder hoe dit ooit gekom het, maar die Gees van Christus in Moses. Sien?
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Sien, ons is almal verkeerd. Hy het vir ons almal gestaan toe ons verkeerd was.

Maak nie saak hoe verkeerd hulle is nie, laat ons nie gemeenskap hou of onsself distansieer met 
enigiets nie. Solank ons 'n siel kan wen, laat ons ingaan met “wys soos slang, so skadeloos soos duif,” 
sien, en elke siel probeer wen wat ons kan.

Nou, dit is wat ek vanmôre sê, stoor Voedsel. Stoor Voedsel, sodat jy iets sal hê om te eet, sodat jy 
iets sal hê om aan te smul. Kry Dit op jou bande. Sit in die koelte van die kamer. Miskien, wanneer ek ver 
weg is, sal julle steeds onthou hierdie dinge is waar. Sit in jou kamer en luister. Sien? En hierdie is 
Voedsel, gebêre in die stoorkamer. Ek weet nie waar die reis is nie. Maar, waar dit ook al is, Hy weet 
waarheen Hy lei; ek weet nie. Ek volg net.
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Nou, wat het hy nou hier gesê? Luister aandagtig.149

EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

… word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte..

Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van 
die duiwel.
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Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, ...

Skiet koeëls en sny met messe, sien, dis nie dit nie

maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis 
van hierdie eeu, ...

... 

“Die heersers van duisternis.” Wie regeer die wêreld? Die duiwel. Sekerlik. Wie is al hierdie dinge wat 
aangaan, al hierdie goddelose dinge wat aangaan, hierrond, en hierdie regerings, ensovoorts? Dis alles 
die duiwel. Die Bybel het so gesê. Die duiwel beheer in die Verenigde State. Die duiwel het Duitsland 
beheer. Die duiwel beheer elke nasie in die wêreld. Ek kom daarby binne net 'n paar minute en ons sal 
uitvind of hy dit doen, of nie. Of … Elke koninkryk wat ooit was en ooit sal wees, totdat God Sy 
koninkryk oprig, word beheer deur die duiwel.
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Ek bedoel nou nie almal daarin is die duiwel nie. Daar's goddelike manne in—in regeringskantore.

Daar gaan een hier wees binne 'n paar aande, net hier, om 'n foto hier te wys saam met Broer 
Arganbright, hier by die plek. Hy was die diplomaat vir omtrent vyf verskillende presidente, Broer Rowe. 
En hy's 'n … Hy sal hier wees, ek dink dis omtrent die tweede week in April. Broer Neville sal dit 
aankondig. En hy's 'n wonderlike man.
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Hy het gesê hy kan in agt verskillende tale praat, glo ek. Maar toe hy die Heilige Gees ontvang het, 
het hy geen taal gehad wat hy met die Here kon praat nie, so die Here het hom net een gegee, het hy 
gesê, so hy het met Hom gepraat met daardie een. Het hom 'n nuwe een gegee waarin hy nooit oefening 
gehad het nie. Goed.

... teen die bose geeste in die lug.

Daarom …

Nou luister, al julle soldate nou, net voor ons die gebedsry begin.

Daarom, neem die volle wapenrusting van God 
op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, ...

 (v-o-l-l-e)  (nie net 'n deel daarvan nie) 

Dis die dag waarin ons lewe.

... nadat julle alles volbring het, staande kan bly.

Staan …

Amen. Begryp dit? Sien, skat? [Broer Branham praat weer met die siek suster — Red.] Wanneer jy 
alles gedoen het wat jy kan doen om te staan, staan dan. Moenie beweeg nie.

Staan dan vas, julle lendene ...

Luister hierna. Luister hier wat dit is. “Julle lendene.” Dis jou middelste deel, hier, sien?

… met waarheid omgord …

Wat is die Waarheid? Die Woord van God. Dis reg. “U Woord is Waarheid.” Goed.

... met die borswapen van die geregtigheid aan,

Dit is: “Doen wat reg is.” Het die Woord van God in jou, doen wat reg is. “Die borswapen van 
geregtigheid.”

en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.

Gaan enige plek, enige plek, enige tyd, skoene aan jou voete met die Evangelie. Sien? En kyk:

Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op ...

Dis die een wat die pyle afslaan, sien: “Die skild van geloof.”

... waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.

En neem aan die helm van verlossing ...

Dis die siel … Die verstand—die verstand, hierbinne, die kop; bedek oor die kop.

... en die—en die swaard van die Gees — dit is die Woord van God —

Hoe gaan jy hierdie helm laat, wat doen dit? Dis 'n beskerming. Waarvan is  'n  helm gemaak?  Koper.152



24Die Grootste Stryd Ooit Geveg

Koper kan nie eens getemper word nie; hard, harder as yster. 'n Koperkopstuk, (die wat?) die verlossing, 
kennis om dit te weet: “En my genesing kom van God. My verlossing kom van God. My ervaring pas by 
Sy Woord, nie die kerke se idee nie; die Woord!” Amen. Daar het julle dit. Bedek met 'n beskerming, die 
helm van verlossing, bevryding. Neem dit, gaan marsjeer dan vorentoe. O, nou, nou dis wat ons 
veronderstel is om te doen. Satan se leër …

Nou kyk, nou, ons … Ek moet net gou maak, maar ek—ek moet dit inkry.153

Satan se leër bring siektes. Dis wat Satan is, hy's 'n vernietiger. Satan, die hele koninkryk van Satan 
is siekte, dood, en smart, en verwarring, en bekommernis, alles op Satan.

God is Lewe, geloof, vreugde, vrede, hier. Sien?

Nou, dis die twee groot magte wat nou bymekaar kom. Hulle veg. Hulle veg nou reg hier in die 
gebou. Hulle veg dag vir dag met jou, elke mag.

Satan, wat jou volg, daardie groot, yslike koninklike, priesterlike Goliat wat probeer om die lewer uit 
jou uit te skrik. Hy is reg, maar God …

Jy's versterk, amen, met die Evangelie, met die Woord van Waarheid om jou lendene. Glorie! Prediker, 
dis wat dit is. Helm van verlossing; die skild van geloof; en die Swaard, wuif Dit in jou hand! “Satan, ek 
kom om jou te ontmoet. Jy ontmoet my in die naam van wetenskap. Jy ontmoet my in die naam van—
van kultuur. Jy ontmoet my in die naam van organisasie. Jy ontmoet my in die naam van dit, dat, of die 
ander. Maar ek ontmoet jou in die Naam van die Here God van Israel. Ek kom agter jou aan. Gee pad!” 
Selfs die dood self kan nie daar staan nie. Kap 'n gat reg daardeur. Dis reg.

Satan se leër bring siektes, en God se leër is opdrag gegee om hulle uit te werp. Amen. Daar het 
julle dit. Elke keer wat Satan enigiets op jou gooi, sal God se leër hom uitdryf. Amen. Werp uit!
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Dis die einste tegniek wat God gebruik het. Satan het die leër van vernietiging gebruik om God se 
Woord nie te glo nie en vir hom 'n beter koninkryk op te stel as Migael, en God het hom uitgewerp.

God se metode is, werp die bose uit. Werp redenasie af. Werp bygeloof af. Werp bekommernis af. 
Werp siektes af. Werp sonde af. Amen. Jy's bo dit, opgewek in Christus Jesus, sit in Hemelse plekke, met 
elke duiwel onder jou voet. As hy sy kop daar begin insteek, wat …

Jy weet, jy is dood. Jou lewe is verborge. Wat is dood? Jy's dood vir jou sintuie. Jy is dood vir jou 
gewete. Jou eie menslike wil sou sê: “Ja, ek reken ek …” Dood vir jou redenasie. Dood vir al daardie 
dinge. En jy is begrawe in die Naam van Jesus Christus; en het saam met Hom opgestaan. En waar Hy 
ook al is, daar is jy ook.
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Wat het gebeur toe hulle, een van daardie twyfelaars, in die Hemel gekom het? God het hom 
uitgeskop. En wat het Hy gesê vir die soldate wat in Christus opgewek is? “Wanneer 'n duiwel aankom, 
skop hom uit. Werp hom uit.” Toe Jesus Sy leër opgelei en hulle opdrag gegee het tot die eindes van die 
wêreld: “Gaan in die hele wêreld in, verkondig die Evangelie aan elke skepsel. Hy wat glo en gedoop 
word, sal gered word; wie nie glo nie, sal veroordeel word. En hierdie tekens sal die gelowiges volg, My 
soldate. In My Naam sal hulle duiwels uitdryf; spreek in nuwe tale; slange opneem, of dodelike dinge 
drink, dit sou hulle nie skade aandoen nie; as hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word.”

156

Voorwaarts, Christen stryders!
Voorwaarts om te stry,
Laat die kruis van Jesus
In die strydperk lei.

“Ek is gekruisig saam met Hom, nietemin lewe ek; nie ek wat lewe nie, maar Hy wat in my lewe.” Die 
Woord wat voortgaan, vooraan, God wat wegsny met Sy skerp tweesnydende Swaard.

Dan, geen wonder nie, toe Grant Richmond ingeneem het en daardie klein suidelike vroutjie Grant 
sien inkom het, het die inspirasie haar getref. En sy het gesê:
157

My oë het die heerlikheid van die koms van die Here gesien;
Hy trap die oesjaar uit waar die druiwe met toorn gestoor word;
Hy het die noodlottige weerlig losgemaak met Sy verskriklike vinnige swaard;
Sy troepe marsjeer voort.

Amen. Hoe het Grant Richmond ingeneem? Net soos hy daar gekom het. Amen. Dis hoe hy Richmond 
geneem het.
158

Dis hoe God se soldate sonde, siekte neem; net soos hulle daarby kom. Amen. Dis hoe hulle hulle 
twyfel oorkom, en vrese, en dinge. Wanneer een opstaan, kap hulle hom af. “Beweeg uit die pad uit!” O, 
goeiste! Dis dit. God het hulle uitgedryf, soos Hy in die Hemel gemaak het. Ons groot Hoofkaptein het 
ons gewys hoe dit gedoen is. Amen.
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Roy Roberson en Broer Funk, baie van julle ou veterane hier, julle weet wat 'n ware kaptein is.159

Eenkeer het ek … hierdie klein Jeffersonville brandweer hier. Pfau se plek het aan die brand geraak. 
En hier was Jeffersonville brandweer wat daar gestaan het, en die kaptein het rondgeloop, gesê: “Spuit 
'n bietjie water hierbo.” “Sp-sp-sp-sp,” soos 'n tuinslangetjie hierbuite. Hier kom die Clarksville op: “Spuit 
'n bietjie water hier.” “Sp-sp-sp.” Pfau se gebou afgebrand.

Hulle het Louisville gebel. Hier kom opgeleide manne. O, hoe het daardie sirenes daar oorkant gelui!160

En hier is 'n hoofkapteins hier van hierdie brandweer, sê: “Spuit 'n bietjie water hierbo. Spuit 'n 
bietjie water hier onder.” Onopgeleide manne.

Broer, sodra daardie enjin gestop het, wie was aan die top van die leer? Die kaptein. Toe daardie leer 
opgegaan het, het hy daarmee saamgegaan. Toe hy die venster tref, hy het nog nie by die venster 
gekom nie. Hy het sy byl gegryp en dit deur die venster gegooi en gesê: “Komaan, kêrels.” En die vuur 
was uit, binne 'n paar minute. 'n Kaptein!

Dis nie 'n kaptein wat sê: “Spuit 'n bietjie water hier, nie. Probeer 'n bietjie hier.”

Maar: “Komaan, kêrels!” Amen. Hy het die weg gelei. Hy het ons gewys hoe dit gedoen word.

Ek het gedink: “Daardie goed opgeleide brandweer, hulle het daardie vuur binne 'n paar minute geblus 
gehad.” Hoekom? Hulle het 'n kaptein daar gehad wat geweet het wat hy doen.

Broer, praat oor al jou teologie wat jy wil. Julle mensgemaakte denominasies, julle organisasies, speel 
daarmee.
161

Ek het 'n Hoofkaptein wat vir my gesê het hoe om dit te doen.

Sê: “Wel, as ek dit kan ruik, dit voel.” O, onsin!

Hier is die manier waarop die Hoofkaptein gesê het dit gedoen word, in Lukas die 4de hoofstuk. Ek 
het nie tyd om dit te lees nie. Lees dit self. Goed. Lukas die 4de hoofstuk, begin by die 1ste vers.

Hy het nooit gesê: “Nou sal ek vir jou sê. Jy gaan hierheen en jy maak 'n groot organisasie. Julle kry 
ouderlinge en diakens, en, of kry kardinale en biskoppe, en julle kry dit.” Hy het dit nooit gesê nie.

Toe Satan Hom ontmoet het, het hy gesê: “Nou is Jy honger. Verander hierdie klippe in brood.”

Hy het gesê: “Daar staan geskrywe …”

Hy het gesê: “Hierbo, ons sal Jou hierheen neem en Jou iets wys.”

“Maar daar staan geskrywe …”

“Ek sal dit doen as Jy dit doen.”

“Daar staan geskrywe …”

Dis hoe die Hoofkaptein gesê het dit gedoen was. Hoe word dit gedoen, suster? “Daar staan 
geskrywe: 'As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word.'” “Daar staan geskrywe: 'In My Naam 
sal hulle duiwels uitdryf.'” Amen. Wat is dit? “Daar staan geskrywe!” Dis die Kaptein se bevele. “Daar is 
geskrywe: 'Wie ook al My Woorde hoor en glo in Hom wat My gestuur het, het die Ewige Lewe.' Daar 
staan geskrywe! Daar staan geskrywe! Daar staan geskrywe!” Dis die—dis die bevele. Dis die soldaat. Dis 
die manier. Dis die artillerie wat ons opbeweeg.
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Wat het hy gedoen? Hy het reg daar opgestap na 'n Goliat. Hy het 'n … Hoe het Dawid vir 'n leër 
gewys hoe dit gedoen word? Hoe het 'n Dawid Israel gewys hoe dit gedoen word? Dawid beteken 
“geliefde, verlosser.” Sien? Hoe het Dawid dit gedoen? Hy het gesê: “Hier is hoe dit gedoen word. Vertrou 
op die Woord van die Here.”

163

En Goliat het daar uitgekom, gesê: “Weet jy wat? Ek sal jou optel op die punt van hierdie spies en ek 
sal jou vir die voëls voer.”

Hy het gesê: “Jy ontmoet my as 'n organisasie. Jy ontmoet my as 'n moderne wetenskaplike. Jy 
ontmoet my met jou yslike groot veertien-voet swaard. Jy ontmoet my met 'n helm van brons en met 'n 
stuk skild wat ek nie eens van die grond af kan lig nie. Jy ontmoet my as 'n opgeleide krygsman. Jy 
ontmoet my met Ph.D., en L.L.D. en dubbel L.D. Jy ontmoet my in al hierdie dinge. Maar ek kom in die 
Naam van die Here God van Israel en vandag sal ek jou kop van jou skouers afkap.” Amen. Daardie klein 
vratjie wat daar uitkom teen daardie reus, maar hy het geweet waar hy staan.

Israel, bewe net daar agter: “O, arme outjie.”
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Goliat het gesê: “Ek sal jou wys wat ek sal doen.” En hier kom hy.

Hy het 'f-a-i-t-h' gehad, sien, i-n J-e-s-u-s, vyf rotse, vyf klippe. Een klein klippie daarin, om dit 
mee te begin. Toe dit so rondgeswaai is, het die Heilige Gees die klip beetgekry, en weg het dit gegaan. 
Goliat het op die grond geval. Dis hoe dit gedoen word.

164

Dis hoe Jesus gesê het, wat Hy gesê het. “Nou, as julle broers wat op die veld uitgaan, as julle wil 
weet hoe om hierdie duiwels te oorwin, sal ek julle wys hoe dit gedoen word.”

Satan het gesê: “Ek sal jou ontmoet.” Goliat: “Ek sal Jou wys wat ek kan doen. Jy's honger. As Jy 
die Seun van God is, sal ek Jou uitdaag. Jy sê Jy is die Seun van God. Ek sal Jou uitdaag. As Jy die Seun 
van God is, verander hierdie klippe in brood. Eet; Jy's honger. En as Jy die Seun van God is, het Jy krag 
om dit te doen.”

165

Hy het gesê: “Maar daar staan nou geskrywe: 'Die mens sal nie van brood alleen lewe nie.'” O, dis 
hoe die Hoofkaptein dit gedoen het.

Het Hom bo-op die top van die tempel geneem. Hy het gesê: “As Jy Jouself neerwerp,” gesê: “Jy 
weet dis ook geskrywe …”

Gesê: “Ja.” Gesê: “Daar staan weer geskrywe: 'Jy sal die Here jou God nie versoek nie.'” Sien wat Hy 
Homself genoem het? “Die Here jou God.” Uh-huh. “'Jy sal die Here jou God nie versoek nie,' is dit weer 
geskrywe, so.” Sien? O, goeiste!

Wat het Hy gedoen? Hy het hom verslaan met die Woord van God. Die taktiek van die duiwel is om 
jou te kry om God se Woord nie te glo nie. En die Hoofkaptein het gesê: “Neem God se Woord en doen 
Dit. In My Naam sal hulle duiwels uitdryf.”
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O, Satan, hulle hoofkaptein, o, ja, julle weet, party van hierdie denominasies probeer jou laat glo hy 
het 'n gevurkte hoef, jy weet, en 'n gesplete stert, en al daardie goed. Moenie dit glo nie. Hy is nie so 
nie. Nee, meneer, broer. Hy's 'n bedrieër. Glo jy nie hy het dit nie. Hulle doen dit net om jou af te skrik. 
Dis nie die duiwel nie. Die duiwel het nie 'n hoef, om mee te begin nie; ek betwyfel dit baie sterk. Hy is 
net 'n gees. Die duiwel is 'n gees. Hy het nie gevurkte hoewe en dinge, soos jy hom probeer voorstel nie. 
Nee, nee.
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Maar, hy's wys. Broer, hy's 'n ware wyse man, geleerd tot op die punt, was altyd, in wêreldse 
wysheid. O, ja. Hy's pragtig. Het sy leër met wêreldse wysheid georganiseer, totdat, broer, moenie 
probeer om—probeer om jou woorde te praat nie. Jy beter weet waarvan jy praat wanneer jy een van 
hierdie kêrels ontmoet, sê: “Die dae van wonderwerke is verby.” Nee, hy het nie—hy het nie 'n gesplete 
hoef nie. Hy's, o, hy's—hy's—hy's reg uit die kweekskool. Hy's gepoleer, broer. Ek bedoel, hy's slim, Ph.D., 
L.L.D., Q.U.S.T., en al die res daarvan. Sien? Almal daarin, hy's net so slim as wat hy kan wees. Wys, 
sekerlik, hy is 'n slang, skelmste van hulle almal. Hare gladgekam, broer, en, ek bedoel, goed aangetrek 
en nie 'n kreukel in die jas nie. Slim, net so wys en geslepe as wat hy kan wees. Dis reg.
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Moenie met hom rondspeel tensy jy weet waarvan jy praat nie. Dis reg. O, maar ons ken sy ou—sy 
ou taktieke. Ons weet wat hy probeer doen: kry ons om God se Woord nie te glo nie.

En hy het nie gevurkte hoewe nie. Nee, nee, nee. Nou, ons vind uit dat as hy nie gevurkte hoewe 
het nie, dan moet hy iets anders wees. Hy's 'n bedrieër. Hy's wysheid, geleerd, georganiseerd. Broer, hy 
het sy leër so gekry.

Kyk, eenkeer, daar in Switserland. Ek kan net nie 'n plek kry om te stop nie, mense. Daar's 'n—'n … 
Oorkant in Switserland, daar het hierdie Duitse leër gekom, mar- … met die vreemdelinge wat inkom. Wel, 
dit het gelyk soos 'n baksteenmuur; elke man opgelei, elke spies was uit soos dit, agt of tien voet 
vooruit. En hulle het opgekom na arme Switsers daarbo, wat het hulle gehad? Hulle was gewapen met 
die—met die lemme uit hulle sekels, stokke en klippe, en daar het hulle gestaan. Hulle het hulle 
ondersteun. Reg anderkant die heuwel was hulle huise. Hier het die Switserse leër uitgegaan om hulle te 
ontmoet. Hulle het niks aan hulle gedoen nie. Hulle kom net in en neem hulle land.
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Wat in die wêreld het hierdie kind gedoen, net 'n kind? Satan, dis wie dit is, sou haar lewe neem as 
hy kon. Sekerlik. Daar is hy; voortydig. Sien?
170

Die Switsers het niks gedoen nie. Hulle was goeie mense. Hulle het hulle huise probeer verdedig, 
maar hulle het daar gestaan om te verdedig. Naderhand, was daar een met die naam van Arnold von 
Winkelried. Hier kom hierdie leër. Hulle was heeltemal omring. Gesê: “Wat kan ons doen?”

Oral, net oseane van mans, goed opgelei. Dis hoe Satan dit doen. Goed opgelei, sy spies wys reguit 
uit, elke man in pas; een, twee; een, twee; trek net in op hierdie klein leër. Hou net—net aan loop, dis al 
wat hulle moes doen, en kies hulle net, elkeen, op die swaarde. Die spiese gaan reguit deur hulle. Dit sou 
die  Switserse  leër  beëindig  het.  Dit  sou  al  gewees  het.  Reg  anderkant  die  heuwel  was  hulle  huise  en
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geliefdes. Hulle vroue sou onteer en verkrag gewees het, en hulle jong dogters, en kinders doodgemaak, 
en huise verbrand, en alles, kos geneem, beeste en goed, weg. Daar was hulle.

Wat het gebeur? Inspirasie het een getref met die naam van Arnold von Winkelried. Hy het gesê: 
“Manne van Switserland, hierdie dag sterf ek vir Switserland.” Amen. “Hierdie dag sterf ek vir 
Switserland.”

171

Hulle het gesê: “Wat sal jy doen?”

Hy het gesê: “Volg my net en veg met alles wat julle het.” Hy het daarbo gestaan; het sy spies 
neergegooi, 'n stokkie wat hy in sy hand gehad het, soos dit. En uitgeskree, met sy hande op soos dit, 
en hardloop daarnatoe, skree: “Maak 'n weg vir vryheid!” Hardloop so hard as wat hy kon gaan, reguit na 
die leër toe. En toe hy het, het hy elkeen van die spiese gegryp wat hy kon, en hulle reg in sy bors 
gegooi soos dit, en gesterf.

Hy het hulle vertel, voor hy weg is. Gesê: “Daar's 'n huisie daar oorkant, 'n vrou en 'n paar kleintjies 
wat ek verlaat, 'n huisie wat ek pas gekoop het.” En het gesê: “Ek—ek is lief vir hulle, maar vandag sterf 
ek vir Switserland. Hy gee my …” Hy het gesê: “Ek gee my lewe om die nasie te red.” En dit was 'n held. 
Hulle het sedertdien nie 'n oorlog gehad nie. Dit, dit het dit beëindig.

172

Dit het daardie leër verslaan, met daardie heldhaftigheid so vertoon, totdat daar nie … Die—die leër 
was so verward. Die Switsers het rotse op hulle gerol en hulle uit die land uitgejaag; en was sedertdien 
nooit terug nie. Dit was honderde jare gelede. Sien? Hoekom? Dit was 'n groot daad.

Maar, o, broer, eendag, toe die onkunde, bygelowe, twyfel, verwarring en vrese, God se mense in die 
hoek gedryf het. Was daar Een genaamd Jesus Christus: “Vandag sterf ek vir die mense.” Dis reg.
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Wat het hy vir sy leër gesê? “Volg my en veg met alles wat julle het. As jy 'n knuppel het, veg met 
'n knuppel. Moenie bang wees nie. As jy 'n stok het, veg met 'n stok. As jy 'n klip het, veg met 'n klip, 
wat jy ook al het.”

Dis wat ons Hoofkaptein vandag sê. “Ek het die Woord van God geneem en ek het die duiwel en sy 
krag verslaan.” Hy het hom aan flarde gekap, amen, met daardie Woord. Nou, wat jy ook al het, as jy 
net een Woord het: “Die Here jou God wat jou genees,” kap hom. Volg. Amen. Volg ons Kaptein. Ja, 
meneer. Hy het hom opgekap.

Satan, met sy groot, pragtige koninkryke en meer skoonheid, en alles, alles op datum. Het niks met 
ons te doen nie. Dis reg. Hy is steeds die subtielste van al die diere van die veld. Ja, meneer. Jesus het 
gesê dat die kinders van hierdie wêreld wyser was as die kinders van die Koninkryk van God.
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Nou, hierdie twee groot konflikte. Ons gaan … Ek moet … moet afsluit. Hierdie twee groot konflikte 
kom nou bymekaar. Reg nou is die uur wanneer siekte en dinge die wêreld getref het, totdat mediese 
wetenskap gestonk is, en alles gestonk is. Daar's niks en—en ons sal net … En die leër, die klein leër van 
God word in die hoek gestoot en alles. Broer, dis tyd vir nog 'n Arnold von Winkelried. Dis tyd, tyd vir 'n 
ander man van God om uit te staan. Dis tyd vir 'n Elía om te verskyn. Dis tyd vir iets om plaas te vind.

God se leër, sluit julle gedagtes op. Moenie vir 'n oomblik stop om te dink aan enigiets wat die duiwel 
het om jou deur jou sintuie te bied nie. Maar onthou, God se Woord kan nooit faal nie.
175

Hierdie twee groot leërs! Wanneer die vyand inkom soos 'n vloed, soos dit vandag kom, wat het God 
gesê Hy sou doen? “Die Gees van God sou 'n standaard daarteen oprig.” Is jy een van hulle? Ja, meneer.

Ons word geleer in Jakobus 4:7 … Ek het nie tyd om dit te lees nie. Jakobus 4:7, om: “Weerstaan die 
duiwel, en,” hy sal net nie wegstap nie, maar: “hy sal vlug.” “Weerstaan die duiwel.” Hoe weerstaan jy 
die duiwel? Dieselfde manier waarop ons Hoofkaptein ons gesê het om dit te doen. Neem die Woord van 
God. Dis hoe jy die duiwel weerstaan, is deur die Woord van God. Die Hoofkaptein het ons vertel net hoe 
dit gedoen is. Goed.
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Nou, ter afsluiting wil ek dit sê. Daardie ou duiwel, nou, jy dink hy is astrant. Dink julle hy sal 'n kind 
aanval? Hy sal enigiets aanval. Hy het Jesus Christus aangeval. Hy het na Hom gekom met drie wilde 
aanvalle. Het julle dit geweet? Satan het nie net net een keer aangeval nie. Hy sal jou met 'n siekte 
aanval, dan hier sal hy terugkom en jou aanval, vir jou sê: “Dae van wonderwerke is verby. Jy is nie 
genees nie. Daar's niks Daaraan nie.” Julle weet dis reg?
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Hy het Jesus drie keer aangeval. Drie wilde aanvalle het hy op Jesus geloods met sy ongeloof in God 
se Woord. Jesus was die Woord. Sekerlik, hy het dit nie geglo nie. “As Jy … As Jy …” Hier kom hy, wilde 
aanvalle, soos die vyand partykeer vandag. Hier het hulle gekom, gesê: “As Jy die Seun van God is, wys 
my 'n wonderwerk. Laat my dit gedoen sien.” Broer, met drie wilde aanvalle het hy ingevlieg: “As Jy … As 
Jy die …”
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Nou, wat het Jesus gedoen? Jesus was die Woord van God. Hy was die Woord. Hy het die Woord 
aangeval. Glorie! Ek—ek raak net … voel net goed om nou te preek, eerlik ek is. Dis reg. Jesus is die 
Woord. “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. En die Woord het 
gewoon, vlees geword, en gewoon …” Jesus was die Woord. Wat het Hy gedoen? Hy het hom aan flarde 
gesny. O, goeiste! Ek gaan ophou. Wat het Jesus gedoen? Hy was die Woord. So, met die Woord het Hy 
Satan op sy wilde aanval gesny. Hy het daar ingevlieg soos 'n klomp val-, stormtroepe, of so iets soos 
daardie, het ingevlieg op Jesus, die Woord, soos dit. En Jesus het daardie Woord geneem en hom in 
stukke gesny. Halleluja! Sekerlik, hom in stukke gesny, hom met die Woord verslaan.

178

Sien sy aanval? Kyk, luister mooi, hierdie ter afsluiting. Sy aanval is wat? Glo nie God se Woord nie, 
dis sy aanval. Daar, kan julle sien die grootste stryd wat ooit geveg is? Daar's net twee kragte; Satan en 
God. En wat is Satan se wapen teen jou? Is om jou te probeer kry om jou Wapen nie te glo nie. Hy 
ontwapen jou. Laat ons—laat ons nou baie stil luister. Luister. As hy jou kan kry om nie te glo jou Wapen 
is gelykwaardig nie, as hy jou kry om te glo dat jou Wapen nie sterk genoeg is nie, het hy jou ontwapen.

179

O, Broer Neville, ek hoop ons verlaat dit nooit nie. [Broer Neville sê: “Ek hoop en bid nie.” — Red.]

Kyk. Hy het jou ontwapen wanneer hy jou kry om daardie Wapen nie te glo nie. Wanneer jy Dit 
neerlê, beëindig dit jou stryd. Jy's klaar. Hou daardie Wapen. Moenie Dit neerlê nie. Ons sien sy ongeloof. 
Laat …

Nog een ding wil ek nou sê, binne 'n minuut.

Rusland. Ek wil dit sê vir die voordeel van die veterane, ensovoorts, hier, en julle Bybelstudente. Wat 
stry en skree julle oor Rusland? Huh! Julle hoor my nie vir julle sê om 'n bomskuiling te bou nie, nie waar 
nie? Wat stry julle oor Rusland? Rusland is niks nie. Hulle gaan geen oorloë wen nie. Hulle gaan geen 
wêreld oorwin nie. Kommunisme gaan geen wêreld oorwin nie. Wat is die probleem met mense? Kan God 
se Woord faal?

180

Luister, hierdie nou op band. Vir die wêreld praat ek of waar ook al hierdie bande mag gaan. En aan 
julle mense hier, maak nie saak wat ook al met my gebeur nie, julle glo dit.

Rusland, kommunisme oorwin niks nie. God se Woord kan nie faal nie. Romanisme gaan die wêreld 
oorwin.

Laat ons Daniël se visioen neem. Dis die Woord van God. “Jy, O Daniël …” “Jy, O Koning 
Nebukadnésar, is hierdie kop van goud,” Babilon. “ 'n Ander koninkryk sal jou opvolg, wat silwer is,” sien, 
wat Mede en Perse was. 'n Ander een was Griekeland, Alexander die Grote. Volgende wat inkom, Rome. 
En daar was niks gesê oor 'n kommunisme nie. Rome het die wêreld oorwin.

181

Jesus Christus is gebore in die Romeinse koninkryk en vervolg, Sy eerste keer hierheen gekom, deur 
die Romeinse koninkryk. En met Sy tweede Advent, Koms nou, word Sy Boodskap vervolg deur die 
Romeinse denominasies, wat die moeder van hulle almal is. En wanneer Hy terugkeer, sal Hy terugkom om 
daardie Romeinse koninkryk uit te wis, dat die Jode altyd uitgesien het na Hom om te kom en die 
Romeinse koninkryk uit te wis.

Die Katolieke hiërargie met al die denominasies in die wêreld, kom reg nou saam as 'n organisasie, die 
konfederasie van kerke wat hulleself saam organiseer. Dit is nie Rusland nie. Dis Rome. SO SPREEK DIE 
HERE. Ja. Wys my 'n Skrif waar kommunisme, of enigiets anders behalwe Rome, sal regeer.

Het die Mede en Perse Nebukadnésar opgevolg? Sekerlik. Het Griekeland hulle opgevolg? Ja. Het 
Rome hulle daarvandaan oorgeneem? Het dit opgebreek in tien Osmaanse magte net soos ons nou het? 
Het …

182

Eisenhower, wat “yster” beteken. Khrushchev beteken “klei.” Het hulle hulle byeenkoms reg hier 
gehad? En Khrushchev het sy skoen uitgetrek. [Broer Branham klop op die preekstoel — Red.] Om dit 'n 
duidelike, oop ding te maak, klop op die lessenaar soos dit, om die mense te wys. [Broer Branham klop op 
die preekstoel.]

Wel, wat is die probleem met die mense vandag? Waartoe het geloof gekom? Wel, glo julle nie die 
Woord van God is die Waarheid nie? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] En daardie ding is nie Hierin nie. Wat 
is die probleem met die predikers vandag? “Kommunisme!” Elke prediker daar buite probeer om 
kommunisme te beveg. Kommunisme, niks!

183

Die ding, die duiwel vleg dit reg onder jou neus, en weet dit nie; dis Romanisme, denominasionalisme. 
En Rome is die moeder van denominasies. Die Bybel het gesê: “Sy was 'n hoer en haar dogters was 
hoere,” teen God, teen Sy Woord.

Soldate, tel die Woord op. Engele van genade, bly by daardie Woord. Ek sal eendag vergaan, maar 
hierdie Woord kan nie vergaan  nie.  En  julle  jonger  mense,  as  dit  nie  in  my  geslag  gebeur  nie,  sal  julle
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sien. Daar's die ding.

Het julle die nuus gehoor vanmôre? Mev. Kennedy wat die pous gaan sien het en wat die pous gesê 
het. Sien, al die godsdienste van die wêreld! O! Wel, miskien kry ons 'n bietjie meer daarvan volgende 
Sondag.

184

Sien, moenie bekommerd wees oor Rusland nie. Rusland is 'n klein klippie op die strand. Moenie julle 
bekommer oor kommunisme nie. Julle hou Romanisme dop wanneer dit met die kerke verenig. Daar is niks 
geskryf in die Skrif oor kommunisme wat die wêreld regeer nie.

185

En ek gaan volgens die Woord, ongeag wat enigiets anders gaan. Dis die Woord wat ek glo. Dis 
Romanisme wat die wêreld neem. En Romanisme is die moeder van organisasie. Daar was nooit 'n 
organisasie voor Rome nie, en elkeen van hulle het daaruit gekom. En die Bybel het so gesê: “Sy was die 
moeder van hoere.” Ek kan weer 'n halfdag daarop bly, maar ek reken ek kan net sowel aanbeweeg.

Wanneer die vyand ons aanval, dan: “O, ek sê jou, jy behoort te kom aansluit by ons …” Wat gaan jy 
doen, retireer, toegee? 'n Ware soldaat sal nie. Nee, meneer.
186

Wat doen ons dan? Die verstand: “Laat die gesindheid wat in Christus was …” Dit wat die Bybel gesê 
het? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] “Die gesindheid wat in Christus was, wees met julle.” Watter soort 
gesindheid het Hy gehad? Bly by die Woord. Dis reg. Bly by Woord, die Vader se Woord, en het die vyand 
elke keer verslaan. Nou wanneer die vyand aanval en probeer sê jy moet dit doen en dat doen, wat 
gaan jy doen? Bly by die Woord. Dis reg.

Wat wil jy dan doen? Neem die Woord. Wat is die Woord? Die Bybel het hier gesê. Ons het dit net 
gelees. Want die Gees, en van God, is die Woord. Sien? Kyk hier. “En neem die helm van verlossing, en 
die Swaard, die Swaard van die Gees.” Die Swaard van die Gees! Wat? Die Gees wat deur jou gedagtes 
inkom en in jou ingaan, en die Swaard van daardie Gees is die Woord van God.

187

Waarmee veg daardie Gees? Waarmee veg die Heilige Gees, sensasies, gevoelens? [Gemeente sê: 
“Die Woord.” — Red.] Die Woord; hart! Sjoe! Glorie! Waarmee veg Dit, gevoel? Woord! Woord! Laat ons 
dit sê, Woord! [“Woord!”] Woord! [“Woord!”] Woord van God is waarmee die Gees veg.

Die Gees van God loop reguit na die duiwel toe en het gesê: “Daar staan geskrywe!” Amen! “Daar 
staan geskrywe!” En die duiwel gee pad.

Wat doen ons? Neem die Swaard, wat die Woord van God is, trek Dit met (wat?) 'n hand van geloof, 
sterk hand van geloof, die tweesnydende Swaard. Die Bybel het gesê, in Hebreërs 4: “Dis—Dis 'n 
tweesnydende Swaard,” sny beide wat kom en gaan.

188

Broer, wat doen hy? Neem die Woord. Neem die Gees, laat die Gees in jou hart inkom. Maak jou 
gedagtes oop, sê: “U Woord is waar.” Nou, doen dit, suster. [Broer Branham praat weer met die siek gedagtes oop, sê: “U Woord is waar.” Nou, doen dit, suster. [Broer Branham praat weer met die siek 
suster — Red.] “U Woord is waar.”

“Here, ek gaan nie aandag gee aan hoe ek voel, wat enigiemand, self sê nie. Ek stop, ek blaas 
elkeen van my weë uit, al die verwarring, en twyfel, en ongelowe wat ek ooit gehad het. Elke gevoel 
wat ek ooit gehad het, al die siekte wat ek ooit gehad het, alles anders wat ek ooit gehad het, ek blaas 
hulle almal uit. Ek gaan dit alles verby. Ek kom reguit na my gees. O Here, kom af. U het gesê U het my 
'n vrye morele agent gemaak.”

“Jy is, My seun.”

“Goed, ek maak my hart en my verstand oop. Kom in, Here Jesus.”189

En gryp die Geloof, daardie Swaard van die Gees, SO SPREEK DIE HERE. Skree: “Halleluja!” Amen. 
Sny dan elke vyand voor jou neer. Amen. Daar is dit. Sny elke vyand af. As 'n—'n ou spookagtige gees 
julle almal laat voel … Sny daardie ding weg met die Woord van die Here.

Maar ons krag, is: “Die vreugde van die Here is my krag.”

“Gaan weg van my af.” Karplaks! Jy sny hom met die Woord. Of dit 'n demoon is, of dit vyand is, of 
dit ongesteldheid is, of dit siekte is, wat dit ook al is, neem daardie Woord en trek Dit met die Swaard. 
En as jy dit die eerste keer slaan en dit lyk nie of dit beweeg nie, slaan dit weer, en slaan dit weer, en 
slaan dit weer. En slaan dit totdat jy 'n gat deurgekap het, soos 'n klein kuikentjie wat homself uitpik; of 
'n arend, wat jy is. Pik jouself reg deur daardie ou dop van siekte. Sny jou pad uit en sê: “Halleluja! 
Waar's die volgende een?” Amen. Dis die stryd. Dis 'n soldaat. Dis die soldaat van die kruis. Ja, meneer. 
Slaan elke vyand uit.

190

Hoekom? Hoekom? Ons, 'n voorbestemde, koninklike Saad van Abraham. Toe Abraham alles ontken 
het wat teen God se Woord was, het hy sy weg gekap regdeur elke hindernis wat voor hom gekom het.
191
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Hulle het gesê: “Jou vrou is te oud.” Hy het die ding net uit die pad gekap. Die Duiwel het gesê: “Jy kan 
dit nie doen nie. Jy kan dat nie doen nie.” Abraham het dit uit die pad gekap. Hy het na dit geslaan, en 
dit geslaan, totdat dit homself deurgesny het.

“Waar volgende, Here?”

“Skuif jou tent hierheen.” Hy het opgegaan en vir Hom 'n altaar daarbo gebou.

Daarbo gekom, en Satan het gekom, gesê: “Nou, ek sal jou sê, hierdie is nie die regte plek nie.”

“Ek sal net hier bly. Gaan weg van my grond af.” Hy het gesê: “Halleluja!”

Lot het gesê: “Jy beter hiernatoe kom. Ons geniet dit hier. Ons het almal ons organisasie hieronder. 
Wel, my vrou is die hoof van die literêre vereniging en alles anders, in die stad. Ek sê vir jou, jy behoort 
hierheen te kom.”

Sara het gesê: “Abraham …”

“Bly stil, Sara.” Halleluja! “Staan net hier. Dit is waar God my geplaas het. Net hier is waar ek staan.”192

Hier is waar God my geplaas het.
Almal begroet die krag van Jesus se Naam!
Laat Engele plat neerval;
Bring die koninklike kroon voort,
En kroon Hom Here van alles.
Op Christus, die soliede Rots, staan ek;
Alle ander gronde is sinkende sand,
Alle ander gronde is sinkende sand.

Selfs die dood self, alles anders, is sinkende sand. Op Christus, die soliede Rots, staan ek.

“Die koninklike Saad van Abraham.” Die koninklike Saad! Wel, Engeland se mees geselekteerde leër is 
die koninklikes van Engeland, koninklike bloed, alles. En die koninklike Saad van Christus is die Heilige 
Gees vervulde Kerk, gevul met die Heilige Gees. Wat? Koninklike Saad, deur die belofte, nie deur 
sensasies nie. Maar deur die belofte van God staan hulle by die Woord van God, en kap egter hulle pad, 
skree: “Halleluja!”

193

Selfs die dood kom en sê: “Hy kom in jou mou op.”

Sê: “Gee pad, Jordaan. Ek gaan oor.” Sny jou pad regdeur na die beloofde Land. Amen.

Wat gebeur wanneer die geveg alles verby is? Ek sluit nou af, sekerlik. Wanneer die geveg alles 
verby is en die heiliges kom Huis toe gemarsjeer, wil ek julle iets vra, wat het gebeur?
194

Wat het gebeur toe Hitler in Frankryk ingegaan het? Wel, hulle het gesê jy kon nie eens die lug sien 
vir 'n ruk nie, die vliegtuie. Die Duitser se gansstap. [Broer Branham stap die gansstap twee keer op die 
platform — Red.] Sien, hulle het gestaan, verbygegaan, 'n oorwinning gevier.

Toe Stalin na Rusland gekom het, vir myle agter, elke tenk net 'n bietjie agter die ander, het net 
Berlyn gebombardeer totdat daar niks oor was nie. Dis al. En toe hulle gegaan het en hierdie Duitse … 
Hierdie Russiese soldate vier fees, hulle het ingegaan daarmee, julle weet, daardie snaakse dingetjie wat 
hulle doen. Ek het dit op 'n foto gesien eenkeer in Londen, hoe hulle ingekom het, die werklike prentjie 
van die ding waar, wat gebeur het, ingekom, feesvier. O, goeiste!

Toe ons hoor dat die oorlog verby was, het ons geskree, ons het fluitjies geblaas. Toe die helde 
teruggekom het, het ons hulle daar ontmoet. Hulle het geskree. Hulle het gegil. Ek het 'n neef gehad wat 
daarbinne was, gesê, toe hy terugkom, al die ou … Die veterane wat so erg gewond is, hulle kon nie uit 
die bed klim nie, so hulle het hulle net tot bo-op die skip gerol toe hulle ingekom het, om die 
Vryheidsbeeld te sien staan. Gesê: “Daardie yslike groot manne wat daar staan, hulle huil net en val reg 
om soos dit toe hulle daardie Vryheidsbeeld gesien het.” Was weg van die huis vir vier jaar, geveg, 
geveg-geskok en alles anders. Maar hulle het geweet daardie vrou, en liefling, en moeder, en pa, en 
kinders, en alles wat hulle liefgehad het, was reg agter daardie Vryheidsbeeld. Dit het verteenwoordig 
waarvoor hulle geveg het. O, die fluitjies het geblaas en New York het begin skree, dis al, toe hulle helde 
ingemarsjeer kom. Dit sal 'n klein ding wees.

195

Eenkeer toe Caesar, na 'n groot stryd, het hy gesê: “Ek wil hê my bekendste krygsman moet by my 
ry in hierdie groot viering van triomf oor ons vyand.” En elkeen van die offisiere het hulle pluime geknip 
en hulle skilde blinkgevryf, en verby gemarsjeer, julle weet, so, soos—soos ware soldate soos dit. Na 'n 
ruk het 'n ou kêreltjie aangekom, gesny. Goeiste! Hy het net soort van opgekyk en aangegaan, soos dit. 
Caesar het gesê: “Wag 'n oomblik. Wag 'n oomblik.  Jy,”  nie  eens  aangetrek  soos  'n—'n  offisier  nie,  het

196
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gesê: “kom hier.” Gesê: “Waar het jy daardie littekens gekry?”

Hy het gesê: “Buite op die slagveld.”

Gesê: “Klim hier op. Jy's die kêrel wat ek wil hê by my moet sit.” Hoekom? Hy het gewys dat hy in die 
stryd was.

O God, wees genadig met 'n man wat sy hand kan sny op 'n sardienblikkie en 'n aanbeveling kry. Ek 
wil gevegsgeskend wees. Soos Paulus gesê het: “Ek dra in my liggaam die merke van Jesus Christus.” Dis 
waarom ek op die veld wil veg.

Eendag, wanneer ons groot Hoofkaptein sal kom, Wat ons gepantser het, Wat ons die wapenrusting 
van God gee, die Heilige Gees, ons Sy Woord gee om mee te veg, en staan daarbuite; wanneer ons 
groot Hoofkaptein inry, wil ek op die wa klim en saam met Hom Huistoe ry. Wil jy nie? [Gemeente sê: 
“Amen.” — Red.] Dan wanneer ek my ou vroutjie aan die arm neem, hier rondkyk en my broers en hulle 
vroue sien, en hulle kinders, wanneer ons begin afstap deur daardie paradys van God, en die Engele wat 
die lug vul met psalms, bo soos daardie, praat van 'n feesviering!

197

En wanneer die stryd verby is, sal ons die kroon dra. O, goeiste! O, soldate van die kruis, trek 
vanmôre daardie arm van geloof hier uit en kry 'n houvas op hierdie Wapen.

Wat daarvan, suster, is jy gereed? [Broer Branham praat weer met die siek suster — Red.] Trek 
daardie Wapen uit, sê: “God, ek gee nie om wat—wat die duiwel vir my gesê het, hoeveel enigiemand 
anders gesê het nie. Vanoggend glo ek.” [Die suster sê: “Ek glo ook.”] “Ek glo.”

Soos ek nou die dag gesê het, 'n klein … Ek glo 'n paar Sondag gelede was daar 'n man wat 'n droom 
gehad het. Hy het gedroom dat die duiwel 'n klein ou dingetjie was, opgehardloop na hom toe. Hy het 
gesê: “Boe!” En hy het teruggespring en die duiwel het groter geword. “Boe!” En hy het teruggespring en 
die duiwel het groter geword. Uiteindelik het die duiwel so groot geword soos hy, sou hom oorwin. Hy het 
geweet hy moes hom beveg met iets, so hy het rondgekyk. Hy kon niks vind om hom mee te beveg nie. 
Hy het net die Bybel opgetel. En die duiwel het gesê: “Boe!” Hy het gesê: “Boe!” reguit terug na hom, en 
die duiwel het kleiner geword, en kleiner, en kleiner. En uiteindelik het hy hom doodgeslaan met die 
Woord.

198

Jy's 'n soldaat, is jy nie, sus? [Broer Branham praat weer met die siek suster — Red.] Neem daardie 
Woord en sê: “Daar staan geskrywe.” Amen. “Ek gaan nie sterf nie. Ek gaan lewe. Ek sal reg in hierdie 
tabernakel sit en God prys vir Sy goedheid, saam met die res van hulle.”

199

Glo julle dit, heiliges? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Amen.

Laat ons ons hoofde buig.

O Here God, Skepper van hemele en aarde, laat dit vandag bekend wees dat U steeds God is. Maak 
nie saak hoeveel ek sou preek, hoeveel dinge ek sou sê nie, Here, 'n Woord van U handel dit af.
200

Hierdie sakdoeke lê hier, verteenwoordig siek mense. Ek bid, Hemelse Vader, dat U seëninge en krag 
op elkeen van hulle sal rus, soos ek my hande op hulle lê. God, in Jesus Christus se Naam, bid ek dat U 
hierdie sakdoeke sal salf met U heilige Teenwoordigheid, want dit is geskryf in die Woord. Dis niks teen 
die Woord nie. Maar dit het in die Woord gesê, dat: “Hulle het van die liggaam van Paulus sakdoeke en 
voorskote geneem. Onrein geeste het uit die mense uitgegaan en hulle is genees van verskillende 
siektes.” Nou, ons is nie Paulus nie, maar U is steeds God en U is steeds dieselfde Heilige Gees. Ek lê my 
hande op hierdie sakdoeke in die Naam van die Here Jesus en vra dat U elkeen van hulle sal seën en 
genees.

En, God, wat hier in 'n bed lê, wat hier gelê het, niks behalwe 'n kind nie, net 'n pragtige meisietjie. 
Sy kan nie lewe nie, Here. Satan het kwaad aan haar gedoen. En die geliefde geneeshere van hierdie 
aarde het hard probeer, sonder twyfel, om die kind te red. Hulle kan dit net nie doen nie. Hulle is ten 
einde raad. Hulle weet niks anders om te doen nie. Maar, Here, ek is so bly dat daar nog 'n hoofstuk 
geskryf is. Ons kan nog 'n bladsy omblaai, en in hierdie bladsy sien ons die Groot Geneesheer inkom. Ons 
roep Hom vir raad vanmôre.

201

Nou, Here, is dit nie hier in U Woord geskryf, dat: “Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg 
nie”? Here, as ek nie 'n gelowige is nie, maak my nou een. As hierdie meisietjie nie 'n gelowige is nie, 
maak haar nou een. “Hierdie tekens sal hulle volg wat glo; as hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle 
gesond word.” Dit is ook geskryf: “In My Naam sal hulle duiwels uitdryf.” Here, hulle—hulle is U Woorde. 
Dis U s'n. Dis U Woord. En nou soos U dienskneg …

202

Soos U gesê het: “As daar twee of drie van julle bymekaar sal kom, sal ek in julle midde wees; en as 
jy sal saamstem, as om een ding aan te raak, en vra, sal jy dit ontvang.”
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God, hierdie kind is waarskynlik die siekste persoon in die gebou vanmôre, want sy kan nie sonder U 
lewe nie, baie langer, en sy is die siekste. So, ons is almal, ons stem saam, soos elke soldaat wat hier 
staan. En in hierdie groep staan die koninklike Saad van Abraham.

203

Ons marsjeer nou in op Satan. En kan net sowel gereed maak om te gaan, Satan, want ons 
wapenrusting blink, die kleure stroom; mans en vroue wat Swaarde vashou, marsjeer nou vorentoe op 
jou, vir hierdie meisietjie. Kom uit haar uit, Satan. Los daardie kind. As die leër van die lewende God, 
trotseer ons jou. Los haar, in die Naam van Jesus Christus.

Ek gaan om hande op haar te lê. En, Satan, jy het hierdie kind gebind, jy het hierdie kwaad gedoen. 
Ek weet dat jy meer as 'n gelyke vir 'n menslike wese is, maar jy is nie 'n gelyke vir my Here nie, so ek 
kom in Sy Naam. Verlaat haar, gees van die duiwel. Jou duiwel van siekte, kom uit hierdie kind uit, en 
mag sy vry gaan van hierdie dag af aan. Ek spreek dit uit in die Naam van Jesus Christus.

204

Nou, Here God, U Wie die dooies opgewek het en bewys het dat U God is, wek hierdie jong vrou 
weer op na haar gesondheid en krag, dat sy hier in hierdie gebou sal staan. Die duiwel is weg van haar 
af! …?… gaan haar gesond maak. Mag sy lewe tot die heerlikheid en eer van God.

Dit—Dit is gespreek, laat dit nou geskied.

Is daar ander hierbinne wat julle hande wil opsteek en sê: “Ek wil voor gebid word. Ek is siek. Ek het 
God nodig”? Ek weet nie hoeveel tyd ons het nie. Ons het genoeg tyd om daardie mense hier te laat 
verbygaan. Ek voel nou net vanmôre baie vertroostend. Ja. Ja. Ek wil hê jy moet hierheen kom, Billy, en 
neem miskien net hierdie een seksie net hier aan hierdie kant hier, alleen. Laat net hierdie gedeelte eers 
kom, dan neem ons die agterste gedeelte daarna, net tot by daardie paadjie daar. Dan sal ons hulle net 
so neem, dan sal hulle nie …

205

En nou wil ek hê Broer Neville en sommige van my predikerbroers moet hier langs my staan, net hier, 
sodat julle hulle weer reg af in die paadjie kan neem. Goed. Goed. Nou ek …

Hoeveel van julle het julle wapenrusting aan? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.]206

[Broer Branham draai van die preekstoel af en praat met die suster waarvoor hy pas gebid het — 
Red.] Gaan nou anders wees. Gaan huis toe, wees nou reg, word gesond.

Amen. O, goeiste! Al julle soldate, trek die Swaard. Trek die Swaard, soldate van die kruis, marsjeer 
voort, marsjeer voort.

Op Christus, die soliede Rots, staan ek.
Alle ander gronde is sinkende sand.

Goed, kom reguit aan, reg af aan die kant hier. Almal nou in gebed, soos hulle verbygaan.207

In die Naam van Jesus, genees hierdie vrou. Amen.

Trek nou jou Swaard. Hou reguit aan na jou sitplek, skree.

[Broer Branham en die predikers bid vir die siekes, weg van die mikrofoon, vir vyf-en-veertig 
sekondes — Red.]

Voorwaarts, Christen stryders!
Voorwaarts om te stry,
Laat die kruis van Jesus
In die strydperk lei.

“Gee pad, Satan!” Wat is die probleem, soldate? Dink julle nie ons kan oorwin nie? [Gemeente juig en 
sê: “Amen.” — Red.] Hy is alreeds oorwin. Ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Elke duiwel 
uitgedryf, alles anders. Amen.
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Kom hier, my broers! …?…

Ek bid dat julle sal genees! …?…

Genees my broer, Dok; genees hom, Vader, in Jesus se Naam.

In die Naam van Jesus Christus, genees hierdie dame. Kom …?…

Nou, hy het geneem … Ek moes broers daaragter vra. Oral, die Here …?…

O Here God, Skepper van hemele en aarde! O God, U weet wat in haar hart is. U weet alles daarvan. 
Ek bid vir beide moeder en pappa. In die Naam van Jesus Christus, gee ek …?…

In die Naam van Jesus Christus, ek …?…
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In die Naam van Jesus Christus, ek …?…

God, wees met my suster. Ons weet jare begin inkruip en veroorsaak dat die dood die vrou se 
liggaam wil beetkry. Nou, in die Naam van Jesus …?…

In die Naam van Jesus Christus, seën hierdie meisietjie, Here. Ons stryd by die skool daar, ek weet 
waardeur sy gaan. Ek bid U sal seën. Mag sy daardie Swaard trek vanmôre en vorentoe loop! …?… Seën 
hierdie seuntjie, Here; hy kom, roep U Naam, vanmôre; ek bid dat U sal gaan met …?…

God, seën my broer, skenk hom sy versoek. In die Naam van ons Here Jesus, het ek dit gespreek! …?
…

In die Naam van Jesus Christus bid ons hierdie gebed.

In die Naam van Jesus Christus bid ons hierdie gebed.

In die Naam van Jesus Christus bid ons hierdie gebed.

In die Naam van Jesus Christus, ons …?…

In die Naam van Jesus Christus bid ons hierdie gebed.

In Jesus Christus se Naam …?…

In die Naam van Jesus Christus …?…

In die Naam van Jesus Christus, genees my broer.

In die Naam van Jesus Christus …?…

In die Naam van Jesus Christus!

In die Naam van Jesus Christus!

In die Naam van Jesus Christus!

In die Naam van Jesus Christus!

In die Naam van Jesus Christus!

[Iemand sê: “Vader het gesterf.” — Red.] God, help haar, in Jesus se Naam.

God, in die Naam van Jesus Christus, ons …?…

God, in die Naam van Jesus!

In die Naam van Jesus Christus …?…

In die Naam van Jesus Christus, genees my broer.

In Jesus se Naam …?…

Verstaan julle nou?

O God, mag dit weggaan van …?…

In die Naam van Jesus Christus, bid ons! …?… Skenk suster …?…

O God, ken daardie kosbare moedertjie wat deur al hierdie probleme gaan, ek bid, God, dat U sal …?
… op haar.
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Trek daardie Swaard, Ed, en gaan vorentoe, in die Naam van Jesus.

O God, genees die vrou. Gee sy versoek. Mag hy daardie Swaard voor hom neem in die tyd van 
probleme.

O God …?… vanmôre. Ek bid dat U sal …?…

Vader, God, ek bid dat U ons broer sal genees en hom gesond sal maak. En in die Naam van Jesus 
Christus …?…

God, ek bid dat U ons suster sal genees, haar sal gesond maak, in die Naam van Jesus Christus.

Vader, God, ek bid dat U ons broer sal—sal genees.

Genees ons suster, Here! …?…
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Vader, in Jesus Naam, genees hierdie, ons suster, Vader.

Vader, …?… ons bid in Jesus se Naam. God, genees hierdie vrou.

O God, ek bid dat U …?…

O God, seën hom, Vader! …?… Hoe lief het ons nie daardie ou kêrels nie, Here. En ek bid dat U sy 
versoek sal toestaan! …?…

Ons Hemelse Vader, ek bid dat my broer …?… O God, …?… hom, O God …?… soldaat van die kruis. En 
hy sal daardie Swaard trek, vanmôre, en vorentoe marsjeer.

God, ons …?… Skenk dit, O Here, sy versoek.

God, seën broer ...?… Ek bid dat U hom sal genees, Here! …?… Gee hom die begeerte van sy hart, in 
Jesus Christus se Naam.

O Hemelse Vader, hierdie klein bedienaar van die Evangelie, sy keel …?… Waar sy in potte gewas het 
…?… God, ek bid dat U sal …?… En terwyl die groot leër van God nou vorentoe beweeg, met Swaarde 
opgelig, gee haar die oorwinning, Here. Haar man hier, Here, wat gebring is uit daardie kankerbed waar 
hy gelê het, sterwend aan 'n kanker, en die dokters wat hom opgegee het, soos hy gegaan het. En hier 
is hy, vanmôre, 'n klein soldaat van die kruis. Versterk hom, Here, vir U diens, bid ons, in Jesus se Naam.

Ek wil hê daardie dametjie … Daar is iets anders met hierdie predikertjie hier. Kom hier, Broer Kidd. 
Hierdie man is huis toe gestuur uit die hospitaal, net onlangs, sterwend, opgevreet van kanker. [Suster 
Kidd sê: “'n Jaar gelede.” — Red.] 'n Jaar gelede. [“Twee.”] Twee jaar gelede, met prostaat. Sy dokter 
het hom net 'n paar dae gegee om te lewe. En een oggend het ons soontoe gegaan, baie vroeg, gebed 
vir hom gedoen, dieselfde een net soos vir jou, en hulle kan nie eens 'n spoor daarvan vind nie. 
[Gemeente juig.] Hy is genees. Amen. Hy—hy … [Suster Kidd sê: “Moes dit erken.”] Hy het nou meer 
gewig as wat hy ooit gehad het. Hy en sy vroutjie was in die velde van die Evangelie, miskien voor ek 
gebore is. Hy's nou hier … [Broer Kidd sê: “Vyf-en-vyftig jaar.”] Vyf-en-vyftig jaar. Voor ek selfs op die 
aarde gekom het, het hulle die Evangelie verkondig. En hier is hy, genees, op 'n ouderdom van omtrent 
vyf-en-sewentig of … [“Een-en-tagtig.”] Een-en-tagtig. [Broer Kidd sê: “Ons sou 'n herlewing hê, 'n 
twee weke diens, elke aand preek.”] Twee weke herlewing, het net twee weke herlewing gehou en elke 
aand gepreek. Een-en-tagtig jaar oud, genees van kanker toe hy oud was.
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Goed, suster, dis nou jou tyd. Glo jy? [Gemeente juig en sê: “Amen.” — Red.] Voorwaarts, Christen 
Stryders. Goed, suster. Julle, aan elkeen van julle, wat gaan ons doen? SO SPREEK DIE HERE. Wat doen 
ons, hang hier rond?
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Satan, jy het verloor. Ons kom nou oor. Ons marsjeer voort na die beloofde Land. Wat is dit? “Wat is 
hierdie berg, voor Serubbábel? Wie is dit, staan daar voor? Jy sal 'n vlakte word.” Hoekom? Met 'n 
tweesnydende Swaard sal ons haar tot op die grond kap. Dis reg. Goed.

Voorwaarts, Christen stryders!
Voorwaarts om te stry,
Laat die kruis van Jesus
In die strydperk lei.
Hy, die Heer en Koning,
Voer Sy leër aan; (met Sy Woord)
Laat Sy vaandel vooraan,
In die strydperk gaan!
Voorwaarts, Christen stryders!
Voorwaarts om te stry,
Laat die kruis van Jesus
In die strydperk lei.

Halleluja! Wat het hulle gedoen? Die eerste ding wat uitgegaan het in die stryd, vir Israel, wat was 
die eerste ding? Die sangers het eerste uitgegaan. Wat het gevolg? Die Ark. Dan die stryd. Goed. Glo 
julle dit nou? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Ons sing Voorwaarts, Christen Stryders. Ons trek elke 
twyfel weg. Staan nou op ons voete, marsjeer ons na die stryd.
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Laat ons nou staan, almal.
Voorwaarts, Christen stryders!
Voorwaarts om te stry,
Laat die kruis van Jesus
In die strydperk lei;
Hy, ons Heer en Koning,
Voer Sy leër aan;
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Hoe oorwin ons hom? Met die Woord.
Laat Sy vaandel vooraan,
Op die slagveld gaan!
Voorwaarts, Christen stryders!
Voorwaarts om te stry,
Laat die kruis van Jesus
In die strydperk lei.
Een wil ons in strewe,
In gemeenskap wees;
In geloof en liefde,
Hoopvol sonder vrees.

Almal wat nou glo, sê: “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Halleluja! Glo julle dit? [“Amen!”] Ons 
is oorwinnaars. Waar is elke vyand? Onder ons voete. Wat is ons vandag? Opgestaan in Christus!
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Nou, dis verby, sus. [Broer Branham praat weer met die suster wat siek was — Red.] Glo jy dit? 
Gaan nou huistoe. Voel jy goed? Sy sê sy voel nou goed. Alles is reg.

Hoeveel daarbuite voel goed? [Gemeente juig hard en sê: “Amen.” — Red.] En toe hulle uitgeroep 
het, het die muur neergeval, amen, en hulle het dit geneem. Amen. Hulle het die stad ingeneem. Amen! 
Amen! Glo julle Hom? [“Amen.”]

Nou, moenie vanaand se diens vergeet nie. Broer Neville sal vanaand hier wees en vir ons 'n goeie 
boodskap bring. En Sondag, volgende Sondag, as die Here wil, hier wees.
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Nou laat ons gaan, soos ons beweeg. En nou, uit die gebou uit, laat ons gaan, singend, Voorwaarts, 
Christen Stryders. En van hierdie dag af, voortaan, moet nooit weer daardie Swaard in die skede sit nie. 
Trek dit uit. Laat ons oorwin. “Hulle het uitgegaan, oorwinnend en om te oorwin.” Goed, weer, op daardie 
eerste vers.

Voorwaarts, Christen stryders!
Voorwaarts om te stry;
Laat die kruis van Jesus
In die strydperk lei.


