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Ons Wil Jesus Sien
Grass Valley, California, USA

1 Dankie, broer. Julle mag maar sit. Sekerlik 'n voorreg om hier te wees in Grass
Valley vanaand, om ons Here en Verlosser te verteenwoordig, Jesus Christus; om te bid
vir God se siek kinders, die Dokter se pasiënt; en om hierdie kameraadskap te geniet
saam, vir hierdie vyf dae wat ons belowe het.

Ek bring groete van al die ander pelgrims rondom die verskillende dele van die
wêreld waar ek al was. En vertrou … En baie duisende mense bid vir die sukses van
hierdie dienste hier, hierdie aande. Ek is seker, saam met die gebede van die res van
hulle, en onsself, dat God met ons sal ontmoet en seën .

En ons kom nie nou om enige sekere kerk te verteenwoordig nie, of ons kom nie
om onsself “genesers te noem nie.” Ons kom, om Christus te verteenwoordig. En ons
kom, ook, nie om die siekes te genees nie, maar om te bid vir die siekes, en om te doen
wat ons kan om die lewe 'n bietjie makliker te maak vir ieder en elk. En ek is seker dat
julle 'n seëning vir ons sal wees. En ons vertrou dat ons 'n seëning vir julle sal wees.

2 En ek het net gedink, sedert ons oorkant in Kalifornië was hierdie laaste reis, dat
dit was dat die mense daarvan hou om vroeg by die huis te kom. Nou, by die huis, en
andere, baie dele van die land, vind jy mense is verskillend. Party van hulle, hulle hou
net van om jou te hoor preek; ek gee nie om of jy nie eens vir die siekes bid nie, hou
hulle net omtrent vier of vyf ure, preek net, dit—dit bevredig hulle net reg. Maar hier,
maak seer; hulle blyk net: “Net 'n kort preek, en bid vir die siekes, en laat ons terugkom
by die huis sommer gou, want ek moet weer terug kom.” En alles blyk te wees in so 'n
haas hier. Waar gaan ons almal? “Gou, maak gou, maak gou, maak gou, maak gou!”
Miskien, as die Here wil, wil ek preek terwyl ek hier is, Laat Die Stoom Afblaas. Ek dink
dis—dis wat ons behoort te doen, soort van laat sak.

3 Ek het 'n ongeluk gehad, net 'n paar weke gelede. Ek is lief vir skyfskiet, jag. Ek
het  net  'n—'n  geweer  gekry,  dit  was  'n  herboorde  geweer  deur  die  Weatherby
Maatskappy hier. En ek het die ding opgelig, om te skiet, en dit het opgeblaas in my
gesig. En het die geweerloop omtrent vyftig jaart geblaas, voor my, en die handvatsel
omtrent dieselfde afstand agter my, en het die bosse en alles rondom weggeblaas, waar
die ding afgegaan het. En net die genade van God dat dit my nie dieselfde kant gegooi
het  nie,  want  as  dit  was,  so  naby aan my oog toe  dit  afgegaan het,  hangend,  die
teleskoop op, skiettend.

En ek het 'n klein gedagte daaruit gekry. Julle sien, die—die geweer was nie regtig
'n Weatherby kaliber geweer nie. Dit was net uitgeboor om 'n Weatherby kaliber geweer
te wees. Dit was 'n model-sewentig Winchester, vir julle kêrels wat jag. En was vir my
gegee deur 'n goeie Kalifornië broer genaamd Art Wilson. Hy het dit gegee vir my seun,
Billy Paul, 'n twee-vyf-sewe Roberts. En so hulle … Billy is links, en hy kon dit nooit
gebruik nie, toe het hy gesê: “Pa, ek sal dit net vir jou gee.”
4 Wel, ek—ek wou altyd 'n Weatherby geweer gehad het, maar ek het gevoel dat ek
nooit een kon bekostig nie. En dan as party van my vriende vir my een sou koop, ek sou
nie wou hê dat hulle dit moes doen nie, want hulle is duur gewere. En soos ek dikwels
gesê het: “Ek het sendeling vriende wat nie skoene aan hulle voete het nie en ek—ek
kan nie iemand soveel laat betaal vir 'n geweer, vir my om mee te jag of te skiet nie,
wyl ek vriende het wat nie eens skoene het nie.” So, ek sal dit net nie doen nie.

Maar  'n  vriend  van  my  het  gesê:  “Ek  kan  daardie  model  sewentig  vat  en  'n
Weatherby geweer daaruit maak. Weatherby doen dit daar, en waarborg dit.” Ek het
gesê … Het gesê dit sal nie baie kos nie, net omtrent “tien, twaalf dollar.”

En ek het gesê: “Gaan voort.”

So hy het dit gegee, dit gevat na die maatskappy en hulle het dit geboor. Eerste,
net opgeblaas. So dit was nie, moes nie gewees het … Iets wat druk iewers gehad het.

5 Nou my les daaroor, is dit. Julle sien, dit het te veel druk gehad, dit het opgeblaas.
Sien? Ons wil nie te veel druk he nie, dit—dit sal opblaas.

En nog 'n ding, ek wil dit graag sê, dit mag 'n klein doktrinale punt klein kry. Julle
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sien, as daardie geweer sou begin het in die regte vorm, 'n Weatherby magnum, dan
sou dit nie opgeblaas het nie. Maar, julle sien, dit was iets anders net gedeeltelik van die
weg bekeer, en dis die rede waarom dit nie die druk kon handteer nie.

En ek glo in 'n godsdiens wat ons nie lap en stop nie. Ons sterf  en word weer
gebore, en dan is ons 'n Christen wat al die druk kan staan wat die Heilige Gees wil
uitstoot. So ek—ek dink ons moet terugkom na die begin, nie net probeer iets maak uit
iets wat nie is nie. Ons het te veel van psigiese godsdiens vandag, in plaas van ware
wedergebore ondervindings met God. En so iewers langs die pad sal iets klein kom, sal
'n klein lek veroorsaak, en die druk uitblaas, en jy sal vind jy is opgeblaas. So ons glo in
werklikheid om algeheel  uit-te-sterf  tot  jouself  en al  jou gedagtes en alles  anders,
uitsterf en laat die Heilige Gees jou oormaak. Net, jy—jy is 'n wedergebore Christen, dis
wat jy is, het 'n ondervinding met God gehad en dat jy weet jy het beweeg van die dood
tot die Lewe. En dis wat ons glo.

6 Ons glo die Bybel, en ons glo dat Dit is God se Boek. Ons, ons bly reg met die
Bybel. Nou, ek glo dat God dinge kan doen wat Hy het nie in die Bybel geskryf het nie.
Nou, Hy's God, Hy kan doen wat ook al Hy wil. Maar as Ek net Hom kan sien, in my
leeftyd, doen wat Hy belowe het, dan weet ek dis reg, sien, solank dit in die Bybel is.

Nou,  in  die  Ou Testament,  soos predikerbroers  weet,  dat  in  die—die Levitiese
priesterskap, het hulle 'n manier gehad om te weet of die profeet die waarheid vertel
het, of 'n dromer se droom reg was. Hulle het gehad wat genoem was Urim Thummim.
Nou, dit was betwis wat dit was. Maar die mees, die grootste en die mees etiese punt
wat ek kan sien, en die mees geskikte weg, was, hulle het die borsplaat wat Aäron gedra
het gevat; wat die twaalf stamme verteenwoordig het deur die geboortestene van die
stamme,  en dit  het  in  die  tempel  gehang,  op die  paal.  En dan wanneer  'n  profeet
geprofeteer het, en dan kon hulle weet of dit Waarheid was, of nie; nou, as daardie
konglomerasie van ligte geflits het, gee dit die Bonatuurlike. God is Bonatuurlik, omdat
Hy God is,  'n Gees. En as daardie Bonatuurlike Lig verteenwoordig daarop, soos 'n
reënboog  flits,  dan  is  die  woord,  die  profeet  was  reg.  Dis  die  manier  wat  hy
geïdentifiseer is, of die dromer reg was. Maar as dit nie geflits het op die Urim Thummim
nie, maak nie saak hoe werklik dit geklink het nie, hulle wou dit nie ontvang nie, omdat
dit nie geflits het op die Urim Thummim nie.

7 Nou, die Levitiese priesterskap het opgehou met die dood van die Here Jesus. Nou
lewe ons in die Melgisédek priesterskap, Christus. Nou ons is steeds nie sonder 'n Urim
Thummim nie. Dit is Dit nou, die Bybel. Sien, ons moet bly by die Skrif (nie ons eie
interpretasies insit nie) net soos Dit geskryf is. Nou, ek glo dat—dat God sal eendag die
wêreld oordeel volgens Jesus Christus. Ek glo dit. Ek—ek glo dat daar sal moet een of
ander standaard wees waarvolgens Hy sal  moet oordeel,  omdat daar soveel  is  wat
Christus verteenwoordig, en so baie.

8 Nou, my agtergrond, Iers, so my mense voor my was Katoliek. Toe ek 'n klein
seuntjie was; julle het waarskynlik my lewensverhaal gelees, hulle het dit hier in boeke,
ensovoorts. Ek het afgegaan na die Ierse kerk en ek het gehoor wat die priester te sê
gehad het. Toe het ek oorgegaan na die Lutherse kerk, ek het gehoor wat hy te sê
gehad het, die Lutherse pastoor. En daar was 'n klein Baptis iewers in ons voorgeslag,
so hulle … Ek het oorgegaan na die Baptiste kerk. Ek het gegaan na verskillende kerke.
Wel, hulle, elkeen, verskil een van die ander. Nou, elkeen wou sê dat daardie kerk was
presies reg.

So, nou, hulle almal kan nie reg wees nie, daar moet iets verkeerd wees iewers. En
ek vind uit nou, daar's omtrent negehonderd-en-iets verskillende denominasies, so ek
dink daar moet iewers iets verkeerd wees. Want, as dit so is, gaan hulle almal in deur
die kerk

9 Nou ons was gesê, as Katolieke, dat—dat—dat “God is in Sy kerk. En dis waar God
is, in Sy kerk.” So dan as God is in Sy kerk, watter een van hulle is Sy kerk? Elkeen van
hulle sê dis “die kerk.” So ek het een ding geweet … Nou dis net wat die priester het
gesê: “God is in Sy kerk.”

Maar die Bybel het gesê: “God is in Sy Woord.” En Hy het gesê dat: “Wie ook al
enigiets Hierby sal voeg, of iets Daaruit wegneem, dieselfde sal weggeneem word uit die
Boek van die Lewe, vir hom.” So ek glo met my hele hart dat Hierdie Woord is God in
drukvorm. Nou, waarom ek dit sê is omdat geen mens beter is as sy woord nie, hy's niks
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meer as sy woord nie. As jy nie my woord kan neem vir enigiets nie, doen dan geen
besigheid met my nie, kyk, omdat jy my nie kan glo nie. En dis dieselfde ding, ek moet
glo dat Hierdie God se Woord is, en ek glo.

10 Nou die Bybel  het gesê, in Johannes, die 1ste hoofstuk: “In die begin was die
Woord, en die Woord was met God, en die Woord was God. En die Woord het vlees
geword en onder ons gewoon,” dan was Dit Christus, en Christus is die Woord. Dan as
Hy die wêreld oordeel volgens Christus, dan sal dit moet wees deur die Woord. Sien? So,
dis die manier wat ons Dit glo, en hoe ons leer.

Nou sal ons net 'n kort, gou dat ons kan uitkom … Wat is hulle, regte tye, broers,
om hier uit te kom, omtrent twee uur of iets soos dit? Huh? Twee uur? Hulle het gelag,
so ek neem aan omtrent nege of nege-dertig, iets soos daardie, is omtrent gewoonlik
uitkom tyd. Dit sal wees in omtrent vyf-en-dertig minute.

11 Vanaand, Ek is 'n vreemdeling onder julle, tog voel ek nie dat ek 'n vreemdeling is
nie. Ek voel ek's julle broer. En nou wil ek hê julle moet volg wat ek sê, in die Skrif. Dan
sal  die Boodskap waarskynlik  algeheel  anders wees as wat jy  verwag het,  maar jy
vergelyk dit met die Skrif. Dit sal reg in dieselfde trant wees as wat julle gehoor het. Ek
sal Dit net lees uit die Skrif, en dan nie probeer om Dit te verduidelik nie, net dat Dit
Ditself laat verduidelik.

Soos om 'n produk te verkoop. As jy 'n produk het om te verkoop, as dit enigiets
werd is, sal dit vanself verkoop. Jy hoef nie soveel daaroor te adverteer nie. Ek het
soveel van daardie advertensie goed, dat ek—ek gaan rond, sien die … almal is “die man
van die uur,” en“hierdie is die boodskap,” en dit alles, totdat ek wonder wie dit is. O, ek
glo Christus is die Man van die uur, en was altyd. En 'n—'n klomp swier en goed is nie
om aangesit te word nie.

Ek het genoeg van dit gehad een keer. Vir julle susters … Ek—ek het my vrou, sy's
hier, en ek het haar regtig lief en my kinders. En so ek wil haar altyd help, en ek is 'n
baie slegte hulp. En ek was … Ek weet sy het soveel om te doen, en die kindertjies, om
gereed te maak alles, om snags bed toe te gaan as ek tuis is. Ek het gedink ek sal haar
help die skottelgoed was, maar ek haat om dit te doen net soos julle. En ek het gedink:
“Wel!”
12 En mamma het my altyd op 'n klein kissie laat staan om skottelgoed te was toe ek
'n  seuntjie  was,  en  ek  het  gedink:  “As  ek  ooit  trou,  gaan  ek  uitkom  uit  daardie
gewoonte.”

Maar hier is dit, ek is lief vir my vrou op die manier wat ek lief was vir my moeder,
net as 'n vrou, en my moeder. Toe het ek gedink: “Wel, ek gaan haar help as ek kan.”

En ek het iets gesien op 'n program eenkeer,  'n—'n televisieprogram, waar ek
gewag het in 'n—vir 'n vliegtuig om te vertrek, en hulle het 'n televisie gehad wat daar
staan en 'n yslike groot beeld , met n glas daarop en dit het gesê: “Gebruik hierdie
sekere wasmiddels, geen was, geen spoel, geen afvee, geen niks nie. Sit dit net in die
water, druk dit af, haal dit uit, dis al wat jy hoef te doen.”

Ek het gedink: “Huh-uh! My vrou gaan van nou af aan my regtig liefhe, want ek
gaan haar wys hoe om die skottelgoed te doen.” So, ek het vir my 'n boks daarvan
gekry, die volgende dag toe ek huistoe gekom het. Ek het vir my 'n boks gekry voor ek
by die huis gekom het, dit onder my jas gesit, en ingegaan.

13 Volgende oggend, het ek gesê: “Moenie bekommerd wees nie, skat. Ek is reg hier
om die skottelgoed te doen vir jou. Dis al wat jy hoef te doen. Nou jy glip net uit en kry
die besem en begin. Voor ek na die kantoor toe gaan of begin om my oproepe te maak,
sal ek gou-gou die skottelgoed gedoen kry .”

So ek het hierdie ding gekry en gelees daarop, julle weet: “'Plaas twee eetlepels.'”
En ek het gedink: “Goeiste, ek sal 'n regte goeie werk daaruit maak,” ek het omtrent—
omtrent 'n helfte van die boks daarin gegooi, het dit geroer, so; het al die skottelgoed
gekry en hulle onder in gesit, borrels omtrent so hoog. Ek het gedink: “Man, net 'n paar
minute nou, en al wat ek moet doen, is hulle uithaal en hulle weer op die tafel sit.” Die
kinders het eiers ge-eet vir ontbyt; ek het hulle uitgehaal, daar was net soveel eier op
as wat daar was.

So ek het gesê: “Wanneer ek enigiets sien wat baie geadverteer word, dat ek net
verby dit sal gaan, van toe af, dit pla nie, want ek weet dit het nie daarvoor gewerk nie.”
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14 En so somtyds dink ek dat as ons net oor Jesus gesels en laat die mense sien Wie
Hy is, en wat—wat Hy is, en ek glo dit sal … Hy, Hy sal die res daarvan doen. Hy,Hy sal
Homself bring, want: “Almal wat die Vader My gegee het sal na My toe kom, in elk
geval.” Sien, dis wat Jesus gesê het. “En geen mens kan kom tensy My Vader hom roep
nie.” So die enigste ding wat ons doen is net die Saad saai, en dit laat gaan.

Nou, ek vertrou dat julle die telefoon sal optel en die mense bel.

En die belangrikste ding hier is nie om vir die siekes nou te bid nie, dis een van die
bylyne, maar die hoofsaak is om elke sondaar wat ons kan kry te laat weet dat die Here
Jesus sy Verlosser is. Dis die belangrikste. Tweedens, is om elke persoon wat Christus as
hulle Verlosser aangeneem het, en nog nie gevul is met die Heilige Gees nie, vir hulle
om gevul te word met die Heilige Gees. En dis—dis jou tweede. Dan die derde ding, is
bid vir al die siek mense wat ons voor kan bid. En, daardeur, hoop ons dat God ons 'n
wonderlike tyd sal gee gedurende hierdie byeenkoms. En ek dink dis elke aand en dan
Sondagmiddag, dink ek, is—is reg.

15 Ek wil my broers hier bedank, die predikers, vir my uitnodiging hierheen. En ek
dank God vir die leiding om hiernatoe te kom. Nou, die bestuurder hier, Mnr. Borders,
ons het 'n boek vol uitnodigings om die wêreld gehad, maar op een of ander manier het
Iets met my gepraat oor Grass Valley.

En onmiddellik, 'n vriend van my, die Arganbright familie hieronder in Los Angeles
rond, het my gebel en gesê: “As jy nie jou reisprogram heeltemal gemaak het om hier
verby te gaan nie, ek wens jy stop in Grass Valley.”

Ek het die bestuurder geskakel, het hom op die lyn gekry, en ek het gesê: “Het
julle reeds daar verbygegaan?”

“Nee.”

Ek het gesê: “Loer in.” En hier is ons.

Nou wat die Here gaan doen, weet ek nie. Daar mag een persoon hier wees, vir wie
Hy kom. Ek hoop dis die hele gemeenskap wat Hy kom om te red.

Nou, met dit,  laat  ons ons hoofde buig en met die Skrywer praat voor ons Sy
Woord lees.

16 Ons  Hemelse  Vader,  dis  inderdaad  'n  voorreg  wat  ons  het,  om  in  U
Teenwoordigheid te staan, in hierdie afsluitingsuur van die geskiedenis van hierdie
wêreld, en U noem “Vader,” en weet dat ons—nader U deur die genoegsame Weg, met
die blye versekering dat Jesus, U Seun, gesê het: “As julle die Vader enigiets in My
Naam vra, sal ek dit doen, sal dit toegestaan word.” Dan weet ons, Vader, as ons vra in
die Naam van die Here Jesus, dat ons versoek toegestaan sal word. Nou ons wil nie vra
enigiets teenstrydig met U wil nie. Maar ons glo, nadat U ons gelei het hierheen, dat dit
U wil is om mense te red, en om mense te genees, en mense te vul met die Heilige
Gees, en om glorie vir Uself te kry. En ons is hier om alles te doen wat U ons lei om te
doen. So ek bid, Vader, dat U, U Woord aan ons sal openbaar, en U wil, met U Woord,
dat ons mag weet wat U wil is aangaande U Woord. Seën ons nou saam. Vergewe ons
sondes.

17 En vanaand, soos ons rustig raak in hierdie gebou, bid ons dat U hierdie gebou sal
seën .  God, dis miskien 'n arena, maar dit  word nou toegewy vir  die diens van die
Almagtige God, vir 'n kerk plek waar respek en liefde en eerbied gegee word aan die
Almagtige. Gee, Here, dat elke persoon wat deur hierdie deure stap gedurende hierdie
volgende vyf of ses dae, onder die oortuiging sal wees op so 'n manier dat hulle sal nie
in staat sal wees om die gebou te verlaat sonder om hulle harte aan Christus te gee nie.

Ons bid, Vader, dat elke siek persoon wat inloop in hierdie gebou, en diegene wat
inkom met andere op hulle harte, bid, dat die geseënde Here Jesus teenwoordig sal
wees om die siekes te genees. Vul elkeen se hart met die Heilige Gees.

18 En, God, trek hulle in uit hierdie dronk, sondige liefde, plesier-mal wêreld, voor dit
te laat is, voor die berge platgemaak word, voor die groot toorn van God uitgegooi word
op 'n ongelowige geslag. God, bring dit so naby aan ons hierdie week dat ons dit sal
sien, en ons harte sal so gevul word, totdat elke persoon hierbinne 'n prediker sal word
in die straat en in die buurt, om ander na Christus toe te bring.

Ons weet nie of ons ooit die herlewing hier sal beëindig, of nie, voordat U kom nie.
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Maar ons weet hierdie een ding, dat U eendag sal kom, en ons weet nie watter uur dit
sal wees nie. Maar laat ons lewe elke uur dat, as dit daardie uur is, sou ons gereed wees
om te gaan om te staan in U Teenwoordigheid, om te hoor wanneer gesê word: “Dit was
welgedaan, My goeie en getroue dienskneg, gaan in die vreugdes van die Here, wat vir
jou voorberei is sedert die grondlegging van die wêreld.” Ons wy onsself toe, met hierdie
gebou,  en U Woord,  tot  die  eer  en heerlikheid  van God,  deur  die  Naam van Jesus
Christus. Amen.

19 Die Here seën julle. Nou ons wil 'n Skrif hier lees, gevind in die Boek van Johannes,
die 12de hoofstuk en die 20ste vers.

En ons—ons tema is dit, die skeur … ons veldtog - tema is dat: “Jesus Christus
dieselfde gister, vandag, en vir altyd.” Nou, dis Hebreërs 13:8: “Jesus Christus dieselfde
gister, vandag, en vir altyd.” Nou Johannes 12:20

…En daar was sommige Grieke onder dié wat opgekom het om op die fees
te  aanbid;

hulle het na Fillippus gegaan wat van Betsaida in Galiléa was, en hom
gevra en gesê: My heer, ons wil Jesus graag sien.

20 Nou, ek wil nou gee, vir die volgende paar minute, net 'n kort formele praatjie,
basis en agtergrond. Ons gaan begin, soos dit was, oor Goddelike genesing. En altyd,
Jesus,  ek  glo,  in  Sy  bediening,  omtrent  tagtig  persent  van dit,  was  oor  Goddelike
genesing.

En soos my goeie ou vriend, Broer Bosworth, wat baie van julle Christene geken
het, hy het altyd gesê: “Jy, om n vis te vang, jy wys hulle nie die hoek nie, jy wys hulle
die aas. En die vis gryp die aas, en kry die hoek.”

So dis die manier waarop ons probeer Christene vang vir  Christus,  is  deur die
wonderwerke van Goddelike genesing, om Sy teenwoordigheid te wys. En dan, daarin,
hulle  weet dat  'n man kan nie daardie dinge doen nie,  so dit  vang die siel  van die
gelowige, en hy op daardie basis aanvaar dit.  So nou, om mee te begin, ek wil  die
onderwerp van bespreking gee en sê dat Hy dieselfde is gister, vandag, en vir altyd.

En hierdie Grieke het gesê: “Meneer, ons wil Jesus graag sien.”

21 Nou, daardie Grieke sou goed ons gedagtes hier vanaand uitgedruk het. Ek glo nie
dat daar is 'n persoon hier wat nie Jesus Christus sou wou sien nie. Net om uit te vind
hoeveel hierbinne wat ooit van Hom gehoor het, sou Hom graag wou sien, ek wil net hê
jy moet jou hand opsteek. Sien, dis 'n honderd persent. Daar's niemand wat ooit van
Hom kan hoor … Net daardie bekoorlike Naam maak ons begeer om Hom te sien!

Daar's iets omtrent Christus wat nie is met ander mens nie. Hy was anders. Hy was
die Seun van God. En daar—daar is iets so anders omtrent Hom wat ander mens nie
blyk te he soos Hy dit gehad het nie. En ons het die Gees, verstaan, maar ons het Dit
ten dele. Hy het Dit sonder maat. Hy was Emmanuel, God wat lewe in die liggaam van
Christus Jesus, God gemanifesteer in vlees. Christus was die uitgedrukte beeld van God,
manifesteer God aan die mense. Wat God was, het hulle gesien in Christus, Sy Seun. Hy
was die gesalfde Een. Die woord Christus beteken “die Gesalfde een.”

22 En nou as daardie Grieke, op soek was na Hom … Nou, nou laat ons vashou aan
elke Woord. Daardie Grieke, op soek na Jesus, hulle het gekom by een van Sy dissipels,
was Filippus, van Betsaida. En hy—hy was op soek na Jesus, so hy het gekom by 'n
dissipel, en die dissipel het hom geneem na Jesus. As dit die manier was om Jesus te
sien, vir daardie Grieke, en ons verlang om daardie selfde Jesus te sien, en die Bybel sê
“Hy's dieselfde gister, vandag, en vir altyd,” dan waarom kan ons Hom nie sien nie? Nou
julle …

Die Skrifte kan nie lieg nie. Hulle is die Waarheid. Ek glo dit. En as hierdie Skrifte
verkeerd was, dan sou ek vanaand iets anders gedoen het as om hier te staan om Dit te
verteenwoordig. Maar ek glo dat Dit is reg, presies reg. Hulle het nie enige interpretasie
nodig nie. Hulle is net soos Hulle veronderstel is om te wees, net geskryf reg hierin,
want God het voorsien dat Hulle so sou bly. Nou kyk.

23 Hoeveel glo dat God is oneindig, almagtig, alomteenwoordig, alwetend? Sekerlik.
Nou, Hy is God, daarom Sy eerste besluit met enigiets moet altyd dieselfde bly, omdat
Sy besluite perfek sal wees, want Hy kan nie enigiets doen behalwe om volmaak te wees
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nie. Dis al wat Hy is, is volmaaktheid. Hy kan nooit verander nie. Nou hier is waar ons
hoop gebou is op die Woord. As God ooit op die toneel geroep word, om 'n besluit te
maak vir enige sekere ding, Sy eerste besluit moet vir altyd dieselfde bly. Dit kan nooit
verander nie. Net voor ons by die gedagte kom, dink hieraan.

24 Toe God, in die tuin van Eden, toe Hy beroep is vir verlossing vir Adam en Eva, het
Hy een oplossing gehad, dit was die bloed. En Hy het dit nooit verander nie. Vir altyd,
dit—dis die bloed! Hy kan dit nooit verander nie.

Toe God geroep is, om 'n siek man te genees, het Hy hom genees deur sy geloof.
En Hy kan dit nooit verander nie. Sien? En as Hy een man genees het, as gevolg van sy
geloof in God om dit te doen, dan sal Hy die volgende een moet genees, anders het Hy
verkeerd opgetree toe Hy die eerste een genees het, en Hy het verkeerd opgetree toe
Hy die eerste een gered het. Sien? So jy kan nie …

Ons verander. Ons is—ons is wat julle noem “beperk.” En Hy's die Oneindig. So Hy
kan nie verander nie, want Hy is volmaak. Ons maak 'n besluit, dan sien ons: “Wel, dit
was verkeerd. Ek sal dit so maak, 'n bietjie beter wees.” Maar nie Hy nie. Sy eerste een
is volmaak. Dis hoe dit altyd moet bly. So Hy kan nie meer leer of slimmer word nie,
soos ons dink ons doen, maar Hy is volmaak om mee te begin.

25 Nou ons hoor soveel van Jesus in hierdie dae, en oral waar jy gaan. Nou, ek's 'n
sendeling,  julle  verstaan;  hierdie  is  my  sewende  keer  rond.  Nou,  daar  in  die
sendingvelde, vind ons mense aanbid afgode ensovoorts, en miljoene van hulle. Maar
hier in Amerika vind ons kerke op elke hoek, elkeen verteenwoordig God op een of
ander manier, en hulle het soveel verskillende opinies Daarvan. Sommige probeer om
God te vind deur een manier, en party 'n ander. Daar is sekerlik 'n regte manier iewers.
Daar moet 'n regte manier wees êrens.

Want, soos Dawid gesê het: “Wanneer die diepte roep na die Diepte, moet daar
wees, eerstens, iets om daardie roep te beantwoord, of die roep sal nie daar wees nie.”
Met ander woorde, daar moet 'n Skepper wees voor daar 'n skepping kon wees. Sien?
Daar moet Iets wees wat 'n skepping in jou sit, voor; 'n Skepper om 'n skepping te sit,
en dan moet daar iets wees om te reageer. Voor daar 'n—'n—'n vin is op 'n vis se rug,
moes daar eers water wees vir hom om in te swem, of hy sou geen vin he nie. Voor daar
'n boom was om in die aarde te groei, moes daar 'n aarde wees, eerste. En solank as
daar 'n honger in die menslike hart is, vir God, moet daar 'n God iewers wees om op
daardie behoefte te reageer.

En baie is hier vanaand opsoek na Goddelike genesing. Waarom soek julle dit?
Omdat iets aan die binnekant van jou vertel: “Daar's 'n Fontein iewers.” Sien? En solank
as daar iets in jou is, wat vir jou sê: “Daar is 'n Fontein iewers,” daar moet daardie
Fontein wees, of daar sou nooit daardie begeerte in jou wees nie. Sien, die Skepper, om
die skepping te skep.

26 Nou ons vind mense in hierdie dag, verlang, trek, hardloop hier en daar, soek,
gryp, verander kerke, verander papiere en verskillende denominasies, ensovoorts. Wat
is die probleem? Hulle is honger vir Iets, maar hulle blyk nie om in staat te wees om te
vind wat hulle honger voor is nie. Daar moet daardie Iets wees iewers.

Nou, sommige vandag soek God deur hulle geloofsbelydenisse. Sommige mense
dink, deur hulle geloofsbelydenisse, hulle sal “Net gaan deur 'n sekere geloofsbelydenis,
wat God sal vind.” Party dink: “aansluit by 'n sekere denominasies, vind God.”

27 Wel, Jesus het daardie selfde ding gevind toe Hy na die aarde gekom het. Hy het
die Fariseërs, die Sadduseërs, en wat nog, die verskillendes ordes, of organisasies en
geloofsbelydenisse van daardie  dag gevind.  Wat het  Hy vir  hulle  gesê? “Deur julle
tradisies, het julle die Gebooie van God tot geen effek gemaak nie.” Sien?

Ek dink om God te soek deur geloofsbelydenis of deur denominasie, die enigste
ding wat dit doen, dit kry dit so geheimsinnig vasgemaak, en dan sal julle uitvind dat dit
kom reguit terug en ontken die Woord, kom reguit terug en maak die Gebooie van God
van  geen  effek  nie.  Byvoorbeeld,  jy  probeer  om God te  vind  deur  die  Apostoliese
Geloofsbelydenis. En dan kom jy terug om Markus 16 te vind om 'n werklikheid vir jou te
word: “hierdie tekens sal hulle volg wat glo”; hoekom, hulle sal jou baie vinnig sê: “Wel,
daardie dae van wonderwerke is verby!” Wat doen dit dan? Dit neem die Gebooie van
God en maak hulle kragteloos; sien, hulle is nie effektief nie, die Gebooie van God.
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Sy Gebod, wat is: “Gaan julle in die hele wêreld in en verkondig die Evangelie aan
elke skepsel.”  Nou, die Evangelie het nie gekom deur Woord alleen nie,  maar deur
manifestasie van die Woord, demonstrasies van die Heilige Gees wat die Woord lewendig
maak. Kyk, dis die Gees wat die Woord vat.

28 Die Woord was 'n gedagte. En 'n gedagte is … 'n woord is 'n gedagte uitgedruk.
Sien? Nou, dit was God se gedagtes, wat Hy wou doen, toe het Hy dit uitgedruk in die
Woord.

En nou wanneer die Heilige Gees 'n houvas op die Woord kry, Dit bring Dit tot
vervulling en manifesteer Dit, en maak Dit 'n werklikheid, elke Woord van God. Geen
Skrif maar wat deur inspirasie gegee is! En elke Woord van God is perfek en korrek, en
Dit sal vervul word. Elke Woord moet vervul word. “Hemele en aarde sal verbygaan,”
het Jesus gesê: “maar My Woorde sal nie faal nie.” Elke Woord Daarvan moet vervul
word.

Nou, dan, as God dit doen, en ons vind ons geloofsbelydenis, dan, as ons sekere
geloofsbelydenisse se of sekere dinge wat ons aan behoort … En ek het niks daarteen
nie. Dis goed.

Dis net soos om waatlemoen te eet, soos die kleurling man gesê het, toe hy 'n sny
ge-eet het. Hy het gesê: “Wat het jy daarvan gedink, Mose?”

Hy het gesê: “Dit was goed, maar daar is sekerlik nog daarvan.” So, dit was nie
genoeg om te bevredig nie.

29 'n Geloofsbelydenis is goed, maar dit bevredig net nie totdat jy kom tot die Woord.
“En die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord wat uitgaan uit die
mond van God.”  Dis  wat  mens sal  bestaan van.  Die  Woord van God is  'n  mens se
geestelike daaglikse Brood, dis die Woord van God gemanifesteer.

En toe God Israel die beloofde land gegee het, terwyl hulle nog in Egipte was, moes
hulle veg vir elke duim van daardie land. God het vir Josua gesê, in Joshua 1: “Waar ook
al die sole van jou voet trap, dit het ek vir jou gegee as 'n besitting.” So, voetspore
beteken “besitting.” Sommige mense kan net, skaars kom by die— die kant van die
land. Sommige kan die dubbel-hand Swaard neem en hulle pad oopgekap deur Filistyne
en Amoriete totdat hulle die hele ding vat. Dis wat ons behoort te doen. Elke belofte is
aan ons. Ons het 'n … Voetspore is besitting. Loop reguit op en vat dit! God het dit vir
ons gegee. Dis 'n belofte en dis die Waarheid, en dis vir ons.

Nou, dan in hierdie geloofsbelydenisse, kom hulle weer verby, soos ek sê, en maak,
met hulle tradisie, die Gebooie van God van geen effek. Maak, vat dit weg, redeneer dit
alles weg.

30 Maar sekerlik daar is een of ander manier om te weet wat Waarheid is, omdat 'n
Skrif hier sê: “Hy is dieselfde gister, vandag, en vir altyd.” Nou, jy kan nie daardie Skrif
vat en dit uit die Bybel haal nie. Jy moet dit in die Bybel los, want dit behoort daarin. En
as Dit sê: “Hy's dieselfde,” dan beteken dit nie Hy's gedeeltelik dieselfde nie, Dit beteken
dat “Hy's dieselfde gister, vandag, en vir altyd.”

Nou, dan, ons wil sien. Ek wil Hom graag in die gebou sien vanaand. Ek sou Hom
graag wou sien. Wil julle nie? Ons het 'n ruk gelede gesê, ons sou. Ons wil Hom graag
sien. Wel, dan, as Hy dit belowe het vir ons, waarom kan ons nie? Dis die i- … Nou, as
ons net ons oë wil oopmaak en ons verstand net vir 'n ruk, ek glo dat ons sal verstaan,
en Hy sal inkom en Homself wys. Nou, dan kan ons vanaand weggaan, en sê: “Ons kan
Jesus sien.”
31 Waar het hulle Jesus gevind in die Ou Testament; reg in die Nuwe Testament, ek
bedoel? Reg by die Woord, want Hy was die Woord. Nou, Hy was nie die Woord op die
manier wat hulle Dit bymekaar gesit het nie, maar Hy was in die Woord op die manier
wat God Dit bymekaar gesit het, want Hy was die lewende Woord.

Nou, toe Hy Satan ontmoet het, het Hy hom ontmoet op die Woord. Hy—Hy—Hy
was God gemanifesteer in vlees; maar toe Hy Satan ontmoet het, het Hy nooit Sy Krag
gebruik van—van Sy Godheid nie, wat Hy was nie. Hy het gesê: “Dit is geskrywe: 'Die
mens sal  nie van brood alleen lewe nie. '  Dit  is geskrywe: 'Jy sal  die Here jou God
aanbid, en Hom alleen sal jy dien.'” Toe Hy Satan ontmoet het, het Hy hom ontmoet
met die Woord, want Hy was die Woord. Nou, die Woord het vlees geword en onder ons
gewoon. Nou, Moses het van Hom gepraat in die Woord, nou, in Deuteronómium die
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18de hoofstuk, 15de vers.

32 Moses  het  die  Vyf  Boeke van die  Ou Testament  geskryf,  Eksódus  en  Génesis;
Génesis, Eksodus, Levitikus, Deuteronómium, Númeri. Hy het die Vyf boeke van—van
die Ou Testament geskryf. Daarin, deur inspirasie van God, het hy geskryf en gesê wat
was, toe het hy geskryf en gesê wat sou wees. En wat hy gesê het sal wees, het gebeur,
so ons weet dat wat hy gesê het, was waar. Want 'n mens kan hierdie kant toe kyk en
sien wat gebeur, en dat dit wel gebeur, dan wat hy gesê het destyds daar was beslis ook
geinspireer.

33 Nou, die Jode was almal geleer om hulle profete te glo. Hulle doen dit steeds. Soos
Paulus gesê het: “Jode soek tekens, en Grieke wysheid, ensovoorts. Ons verkondig
Christus wat gekruisig is.”

Nou, die Bybel het daardie Jode geleer, “As daar een onder julle is wat geestelik is,
of 'n profeet, sal Ek die Here Myself aan hom bekend maak. En—en in profesieë en
visioene, drome, ensovoorts, en wat hy sê gebeur wel, luister dan na hom.” Nou, dit
maak net sin. “Maar as dit nie gebeur soos hy gesê het nie, moet dan nie na hom luister
nie.” Want, God kan nie lieg nie, Hy's God. Maar as 'n man n ding sê, en dit gebeur, en
dan kyk jy na dit in hom, wat gebeur, wat gebeur, wat gebeur, dan weet jy dit kan nie
daardie man wees nie. Dit moet God wees. So God het vir die profete … of, vir die Jode
gesê om te luister na daardie man, want hy was 'n profeet gestuur deur God.

34 Nou, Moses was daardie belangrike profeet. Ons het nie tyd om daarop in te gaan
nie, sy lewe, om te wys hoe hy Christus getipieer het nie. Maar hy was 'n belangrike
profeet. En hy het gesê dat: “Die Here julle God sal 'n Profeet soos ek ophef. Dit sal
gebeur  dat  wie  ook al  nie  na  hierdie  Een sal  luister  nie,  sal  afgesny word van die
mense.” Nou, nou as Moses gepraat het, en ander profete … En Moses, onthou, het
Génesis geskryf, ook. Van die Tuin van Eden, “die Saad van die vrou sou die slang se
kop vermorsel,” en al die beloftes terug daarin, van 'n komende Messias, Moses het dit
geskryf. En dan die ander profete, groot, soos Jesaja, Jeremia, ensovoorts, hulle almal
het gepraat van die komende Messias. Profete, wie, hulle woorde het waar geword. Nou,
hulle het gespreek en gesê Hy sou 'n Profeet wees wanneer Hy kom. “Hy sou 'n Profeet
soos ek wees,” het Moses gesê. Dis wat Hy sou wees.

Nou, as ons Jesus sou wou sien vandag, en die Bybel het gesê: “Hy's dieselfde
gister, vandag, en vir altyd,” dan is daar net een manier om dit te doen. Nie …

35 Sit net ons leerstellings opsy net vir 'n paar, vir  'n uur nou, of 'n halfuur. Ons
leerstellings opsy, lê ons denominasionele standpunte eenkant, ensovoorts, en laat ons
teruggaan en uitvind wat Hy was. Nou, sou dit wees … Dit sou logies wees, sou dit nie?
Dit sou redelik wees. Gaan vind wat Hy was, en dan sal ons weet wat Hy is as ons kan
uitvind wat Hy was. Maar die enigste manier wat jy sal … As Hy 'n leerstelling was daar,
dan  is  die  stelling  reg.  As  Hy  'n  denominasie  was  toe,  dan  is  dit  reg.  Vind  watter
denominasie dit was of watter leerstelling dit was.

Maar ons vind uit, destyds was Hy die Woord, so Hy is steeds die Woord. Nou ek
lees uit Johannes. Nou as ons hier terugblaai na die 1ste hoofstuk van Johannes, en ons
sal net 'n paar vat van Wie, wat Hy was, vanaf die 1ste hoofstuk van Johannes. Nou vind
ons uit dat: “In die begin was die Woord,” soos ek reeds aangehaal het, “en die Woord
was God; en die Woord was met God, en die Woord was God. En die Woord het vlees
geword en onder ons gewoon.” Nou vind ons uit wat Hy was. Nou het ons “die Woord is
God,” en“God wat vlees geword het en onder ons gewoon het,” in daardie dae. Nou die
Bybel het gesê: “Hy's dieselfde gister …” Dit was Nuwe Testament.

36 In  die  Ou  Testament,  Christus,  dieselfde.  Christus,  dieselfde  in  die  Nuwe
Testament. En Christus, dieselfde, vir altyd. Dan as ons kan sien “wat Hy was,” dan “wat
Hy voorheen was,” en “wat Hy sal wees,” dan het ons dit. Is dit reg?

Moses het gesê, nou: “Hy sal wees soos ek, 'n Profeet soos ek.” Dan wanneer Hy
kom, wat Christus toe was, Hy moes wees wat Hy … Dan moes Hy wees wat Hy was
voor dit. So nou laat ons begin reg van hieraf, en dan sal ons sien wat Hy sal wees vir
altyd. Dis die enigste manier om dit te maak.

37 Dieselfde gister, nou hier was, ons vind die Hebreeuse skrywer, Paulus, sê: “Jesus
Christus dieselfde gister,” praat met die Hebreërs. En ons weet almal dat Jehova van die
Ou Testament, was Jesus van die Nuwe, en dis die Heilige Gees van vandag. Dis net
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dieselfde God net gemanifesteer in drie verskillende ampte. En, so, dieselfde God! En
alles wat God was, het Hy gestort in Christus, alles wat Christus was het Hy in die Kerk
gestort. So, sien, jy kan vinnig vind wat Hy is: “Dieselfde gister, vandag, en vir altyd.”

38 Nou, maar ons moet Sy natuur vind, wat Hy was. Nou ons almal weet, en alle Bybel
lesers sal saamstem, dat die Vuurkolom wat Israel gevolg het in die wildernis, of hulle
het die Pilaar van Vuur gevolg, liewer, dit, dit was die Engel van die Verbond wat met
Moses gepraat het in die brandende bos, daardie selfde Vuurkolom. Julle, julle stem
daarmee saam? Ons almal doen dit. [Gemeente sê: “Amen!” — Red.] Wel, Wie is die
Engel van die Verbond? Christus. “Moses het Egipte verlaat, het die smaad van Christus
groter geag as die rykdom van Egipte.” Sien?

En nou toe Hy hier op aarde was, daardie Vuurkolom het vlees geword, onder ons
gewoon. Toe Hy hier op aarde was, het Hy gesê: “Ek kom van God, en Ek gaan na God.”
Nou onthou: “gister, vandag,” sien. Hy kom van God, van die Vuurkolom, Hy gaan terug
na God.

39 Nou,  na  Sy  dood,  begrafnis,  en  opstanding.  Saul  van  Tarsus,  op  sy  pad  na
Damaskus, om die pinkstermense te arresteer, op sy pad soontoe, wat het gebeur? 'n
Vuurkolom, 'n Lig het hom neergevel. Niemand anders het Dit gesien nie. Hy het Dit
gesien. Dit het sy oë verblind vir 'n tyd. Dit was so werklik vir hom; want die res van
hulle wat daar gestaan het, kon nie 'n ding sien nie; maar Dit was so helder vir hom, Dit
het sy oë verblind. En Hy het gesê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?”

Hy het gesê: “Wie is U, Here?” Nou luister!

“Ek is Jesus. En dis hard vir jou om teen die prikkels te skop.” Julle onthou dit. Wel,
hier is Hy, daardie selfde Vuurkolom wat was.

Dan as Hy dieselfde was “gister”; dan in Paulus se dag: “vandag”; Hy sal dieselfde
wees “vir altyd”! So daardie groot Pilaar van Vuur, God, die Engel van die verbond, is
dieselfde vandag as wat Dit was toe Dit Israel gelei het. Let op!

Nou gaan ons Sy bediening begin, in Johannes 1. Ons weet … Ons sal Sy roeping
omseil en geboorte, en Johannes die Doper, en gaan na Sy doop, dan in die wildernis, in
die  versoeking  van  die  duiwel,  terugkom na  veertig  dae  en  nagte  van,  vas  in  die
wildernis. Hy het uitgekom en Sy bediening begin. Nou laat—laat ons Sy bediening volg
hier. Onmiddellik, het mense begin om genees te word deur gebed, deur Hom.

40 En ons vind dat daar was 'n man met die naam van Simon, en hy het na Jesus toe
gekom deur  die  uitnodiging  van  sy  broer,  Andréas.  En  toe  hy  opgestap  het  in  die
Teenwoordigheid van Jesus … Nou onthou, hier kom die sleutel man. Nou verstaan ons,
volgens Handelinge die 4de hoofstuk, dat hy was 'n onkundige en ongeletterde man.
Ons word geleer dat hy kon nie eens sy eie naam teken nie. Nou, hy was nie 'n geleerde
nie. Hy was nie n biskop nie. Hy was nie 'n—'n priester nie. Hy was 'n visserman.

God neem altyd iets wat niks is nie, en maak iets daaruit. Hy manifesteer Homself
deur niks, so dat enigiemand kan sien dis God. Sien, Hy neem iets wat niks is nie.

En Hy het hierdie onkundige mens opgetel. Nou hoe gaan Hy maak dat hierdie man
weet dat wie Hy is? Want, daar was baie vervalsings wat verbygegaan het. En ons het
hulle deur die eeue gehad.

41 En wanneer jy ook al 'n vals dollar optel, en kyk na daardie vals dollar, julle onthou
net daardie vals dollar is gemaak van 'n egte dollar. Want as daar geen egte dollar was
nie dan sou daardie vals dollar die-die oorspronklike kopie wees., Sien? So solank as wat
jy sien iemand vertolk of  speel  die rol  van huigelaar,  onthou net daar's  'n opregte
Christen iewers. Sien? Julle sien iemand wat een of ander soort van 'n kerklike stelsel
voorstel  van  'n—'n  vals  god,  of  een  of  ander  soort  van  'n—'n  psigiese,  kerklike,
geestelike opsweeping, onthou net, daaragter, iewers, daar's 'n ware, egte God. Let op.
O, ek hou so daarvan! Let op.

42 Nou, sodra, net sodra Simon … Laat ons net 'n klein drama van Simon maak, 'n
minuut, synde 'n ou man. Sy vader was 'n ou man, ook. En miskien een dag, soos ek 'n
storietjie van hom gelees het; sy vader was 'n visserman, en hy was besig om in te trek.
Hulle was in die nood vir vis, erg. So hulle, daardie dag het hulle 'n groot vangs gehad.
Hulle het altyd gebid, voordat hulle begin visvang het. En so hy het skuld gehad om te
betaal, en hy het 'n—'n groot klomp vis gevang. En hy het gaan sit op die kant van die
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boot en sy arm om Simon gesit, en het gesê: “Simon!” Sy naam was Jona, julle weet.
En hy het gesê: “Simon, my seun, ek het gedink dat ek eendag die Messias sou sien. Dit
was die hoop van ons mense sedert ons uit Egipte gekom het, of sedert ons het geweet
het daar was 'n beloofde Messias. Vierduisend jaar het verbygegaan, seun. Baie groot
manne, profete, het gesterf, op soek na Hom. Ek het gedink Hy sou kom in my geslag.
Maar ek word nou oud, miskien sal ek Hom nie sien nie. Maar, Simon, ek wil hê jy moet
onthou, jy en Andreas, dat Hy waarskynlik sal kom in jou geslag, want ek is nou oud en
ek's reg om te wees met my mense. En ek het probeer om julle seuns reg op te voed,
probeer om julle groot te maak met die Woord. Nou luister. Nou, Simon en Andreas,
voor daardie Messias regtig kom, daar sal baie dinge wees wat aangegaan, onder die
naam van 'die  Messias',  want  dit  sal  die  vyand wees.  Maar  jy  moenie  vergeet  nie,
Simon, jy en Andréas bly altyd by die Woord. Moenie die Woord los nie. Onthou, Messias
sal 'n profeet wees soos Moses, want dis presies. Maak nie saak nie, hy mag dalk 'n
groot kerklike reus wees, en hy mag in staat wees om die woorde te verduidelik, hy mag
in staat wees om enigiets soos daardie te doen; maar die Bybel het gesê: 'Hy sal 'n
Profeet wees soos Moses. ' Amen. Nou dis die manier wat jy Hom sal ken.”

43 En daardie dag toe Simon opgestap het, en Andréas, in Sy Teenwoordigheid, en
Jesus het daar gestaan, Wat Andreas vir hom gesê het: “Ons het die Messias gevind.”

En ek sou my voorstel Petrus het so gedink, of Simon, soos hy toe was: “Nou jy het
waarskynlik die kluts kwytgeraak, Andréas. Ek sal gaan saam met julle, en ek sal weet.”

So toe hy nader geloop het voor Jesus, Jesus het gesê: “Jou naam is Simon, en jy
is die seun van Jona.”

Dit was genoeg. Dit was dit. Hy het Hom geglo en Hom aanvaar, op so 'n manier
dat hy daarna die sleutels tot die Koninkryk gehad het. Hy't nie enige skoolopleiding
gehad  of  enigiets,  hy  het  die  sleutels  tot  die  Koninkryk  gehad.  Want,  deur  die
openbaring  van  God  het  hy  geweet  dat  dit  die  Messias  was,  want  dit  was  die
Skriftuurlike  Messias.  Hy  was  'n  profeet,  en  hulle  het  nie  'n  profeet  gehad  vir
vierhonderd jaar, sedert Maleági nie. Hulle het vals profete gehad. Maar, 'n ware profeet
wat die Waarheid vertel het! En hier was 'n Man wat hier staan Wie, sodra Hy hom
gesien het, nie net geweet het wie hy was nie, maar het geweet wie sy goddelike ou
vader was wat hom onderrig het. Dit het dit afgehandel! “U is die Christus, die Seun van
God.” Sien?

“Jou naam is Simon. Jy is die seun van Jona.” Dit was genoeg om hom te wys. Nou
dis wat Jesus gedoen het, gister, om Homself te bewys, dat Hy Messias was.

44 Daar  was  een wat  daar  gestaan het.  Ons  sal  opskud.  Daar  was  een wat  daar
gestaan het, met die naam van Filippus. Wel, dit het hom entoesiasties gemaak! Dis die
een wat ons hier van lees. Dit het hom so geesdriftig gemaak! Nou, Filippus mag gesê
het: “Sê, dit, dis afgehandel! Nou, ek is seker!”

Om die heuwel het hy gegaan, vyftien myl. Hy het 'n vriend gehad wat hy saam
mee skool toe gegaan het, 'n goeie man, 'n man van die Skrif, 'n man van integriteit, 'n
man wat die Skrif geken het, en God liefgehad het. En ek kan hom sien klop aan die
deur [Broer Branham klop op die preekstoel — Red.] En—en sê: “Waar is Natánael?”

Sy vrou het gesê: “Hy's daar uit op die—die werf daarbuite. Hy bid.”

Hy het gegaan om hom te vind, en hy was onder 'n boom. En toe hy het hom gekry
het,  het hy gesê: “Kom, kyk Wie ons gevind het; Jesus van Násaret,  die Seun van
Josef.” En nou kan ek my voorstel Filippus of …

45 Natánael sê: “Nou, Filippus, kan daar enigiets goeds uit Násaret kom?”

Hy het gesê: “Kom kyk.”

Nou, dis 'n goeie verklaring vir enigeen. Moenie tuis bly en kritiseer nie. Moenie
opstaan en uitloop nie. Bly en wag, en vind uit of dit die Waarheid is, of nie. Sien? “Kom,
kyk vir jouself.”

Wel, om die draai gegaan; laat ons dink aan hulle gesprek. Ek kan hoor Filippus sê
vir-vir Natanael “Natánael, wat sê die Skrif sal die Messias wees?”

“O, Hy sal 'n—Hy sal 'n Profeet wees soos Moses.”

“Sekerlik. Dis reg. Wel, hierdie Jesus van Násaret wat ek julle van vertel, julle



Ons Wil Jesus Sien 11

onthou daardie ou visserman van wie jy die vis gekoop het, en hy kon nie sy naam
teken nie?”

“Ja. O, sekerlik, die seun van Jona. Ek ken hom goed. Sy naam is Simon.”

“So gou as wat hy in die Teenwoordigheid van hierdie Man beweeg het, Hy het vir
hom gesê wie hy was, en omtrent sy vader. Dit sou my nie verbaas dat Hy vir jou sal sê
wie jy is nie,” het hy gesê.

“Wel,” het hy gesê: “nou, net 'n oomblik. Ek sal dit moet sien.”

46 Wel, uiteindelik, het hulle aangekom by die diens. Sodra hy in die Teenwoordigheid
van Jesus gekom het, het Jesus gesê: “Kyk, 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie.”

Nou julle mag gesê het: “Wel, sekerlik, Hy weet hy's 'n Israeliet, die manier waarop
hy aangetrek was.” Al die Oosterse mense trek dieselfde aan, almal van hulle het donker
gelaatstrekke,  en  hulle  het  'n  baard,  en  tulband,  en—en mantels,  ensovoorts,  net
dieselfde. En hoe sou Hy het geweet het hy was 'n eerlike en regverdige man, met geen
bedrog nie?

Hy het gesê, Hy het vir hom gesê: “Kyk, 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is
nie.”

En dit het daardie Skriftuurlike mens verbaas. Hy het gesê: “Rabbi,” wat leraar
beteken: “wanneer het U my ooit geken? Hierdie is ons eerste ontmoeting. Wanneer het
U my ooit geken?”

Hy het gesê: “Voor Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het Ek jou
gesien.” Daar het julle dit. Dis dit. “Ek het jou gesien,” vyftien myl om die berg, dag
tevore. “Ek het jou gesien toe jy onder die boom was.” Nou, julle weet wat hy gedoen
het? Hy het nader gehardloop na Hom, het gesê: “Rabbi, U is die Seun van God! U is die
Koning van Israel!” Dis die uur. Waarom? Hy's Skriftuurlik, daardie Een wat die profeet
gesê het sou kom. “U is die Seun van God! U is die Koning van Israel!” Maak nie enige
verskil wat die res van hulle gesê het nie.

47 Nou,  daar  was diegene wat  daar  gestaan het,  o,  Fariseërs  en Sadduseërs,  en
biskoppe, en wat nog, hoofman, groot godsdienstige leiers, hoëpriesters, en priesters,
en wat nog, wat daar rondgestaan het, en hulle het gekyk na Dit. Hulle het geweet hulle
sou teenoor hul gemeente moes antwoord. Hulle moes hulle 'n vraag- … moes hulle
vraag beantwoord. So julle weet wat hulle gesê het? Hulle het gesê: “Hierdie Man is
Beëlsebub.” Sien? Met ander woorde: “Hy's 'n fortuinverteller, 'n duiwel.”

En Jesus het na hulle gedraai, en het gesê: “Ek sal julle vergewe.” Sien, hulle het
die Gees van God, wat dit gedoen het, 'n onrein gees genoem. Het gesê: “Ek sal julle
vergewe vir dit wat julle gedoen het. Maar eendag sal die Heilige Gees kom om dieselfde
ding te doen, en een woord Daarteen sal nooit vergewe word in hierdie wêreld, of in die
wêreld wat moet kom nie.” Een woord teen Dit. Nou, dit was vir 'n ander eeu. Kyk na
hulle.
48 Nou, die Bybel het gesê dat: “Die Woord van God,” Hebreërs 4: “is skerper as 'n
dubbel snydende swaard. Die Woord, wat Christus was, skerper as 'n tweesnydende
swaard, wat sny tot die murg van die been, en 'n Onderskeier van die gedagtes en
bedoelinge van die hart.” Die Woord! Wanneer die Woord Self voortgaan, dis wat Dit is.
Dis die verklaring, dis die bevestiging van die Woord. En dit was die Woord wat daar
staan, wat vlees geword het onder hulle, en doen presies wat Dit gesê het Dit sou doen,
en hulle het Dit nie besef nie.

49 Nou, onthou, daar's net drie rasse mense op die aarde, dis Gam, Sem en Jafet se
mense. Ons weet dit  as ons glo in die Bybel.  Hulle het almal begin uit  daardie drie
kinders, Noag se kinders; Jood, Heiden en Samaritaan.

Het julle opgelet Petrus met die sleutels tot die Koninkryk? Die eerste een wat hy
oopgemaak het, was die Jode, by Pinkster. Is dit reg? En toe Filippus gegaan het en vir
die Samaritane gepreek het, was hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus, maar
hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie; het hulle opgestuur en Petrus gekry om
af te kom en hande op hulle te lê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Is dit reg?
Handelinge 10:49: “Terwyl Petrus nog hierdie Woorde gespreek het, het die Heilige Gees
op hulle geval wat die Woord gehoor het.” Sien? Nou let op na daardie drie mense: Jode,
Heidene, en Samaritane.
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50 Nou hier het die Jode en die Samaritane gesoek na 'n Messias. Nou, Jesus was op
Sy pad na Jerigo, van Jerusalem af na Jérigo, maar Hy moes deur Samaria gaan.

Nou onthou Johannes 5:19, het Jesus gesê, na Hy verby die poel van Bethésda
gegaan het: “Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, die Seun kan niks in Homself doen nie,
maar wat Hy die Vader sien doen.” Het julle dit begryp? Jesus het gesê: “Die Seun kan
niks in Homself doen nie,” dis Hy: “maar wat ek,” nie hoor die Vader, maar, “sien die
Vader doen.” Nou, daardie Skrif is reg, of die res van hulle mag verkeerd wees. Hy het
gesê: “Voor ek enigiets doen, ek sien deur visioen wat die Vader My wys wat om te
doen, en dan gaan doen ek dit.” Sien? Dit was alles net om Hom. “Maar jy, geen mens
kan kom tensy die Vader hom trek nie.” Dis waar.

So Hy moes verby Samaria gaan, en Hy het op na Samaria gegaan. En dit was
omtrent twaalfuur. En Hy het Sy dissipels ingestuur, toe Hy gekom het by die stad van
Sigar, en Hy het Sy dissipels ingestuur om lewensmiddele te kry, kos. En terwyl hulle
weg was, het 'n vrou van Sigar uitgekom.

51 Nou, sy was 'n vrou wat ons sal noem “'n berugte vrou,” waarskynlik 'n pragtige,
jong vrou wat die verkeerde pad geneem het, en sy het verkeerd gelewe. En sy het
uitgekom om water te kry. Want, sy kan nie uitkom … Ek was in die land myself, en
hulle  gewoontes  is  steeds  dieselfde.  'n  Vrou  van  daardie  tipe  assosieer  nie  met
ordentlike vroue nie; so sy kan nie, sy kan nie na die put kom dieselfde tyd as wat hulle
daar is nie, of enigiets nie. En so—so het sy gekom na die put nadat die res van hulle,
hulle water gekry het, sy het uitgekom om water te kry.

En toe sy het, het sy gestop, en het die slinger laat sak, dit het twee hakke, en jy
sit dit net oor die pot handvatsel, so. Dis nie 'n emmer nie; dis soort van 'n pot, soos,
gemaak uit klei, en hulle het dit laat sak in die put, en slinger dit weer boontoe. En so
het sy begin om die emmer te laat afgaan, en sy het gehoor Iemand sê: “Vrou, bring vir
My water om te drink.” En sy het soontoe gekyk. Dit was soort van 'n klein panorama
soos hierdie hier, waar die openbare stadsput daarbuite is, weg van Sigar. En toe het sy
daar oorkant gekyk, en daar het 'n middeljarige Jood gesit. Nou, Hy was regtig net
omtrent twee-en-dertig.

52 Maar Hy was net klaar waar, in Johannes 6, waar hulle vir Hom gesê het Hy lyk of
Hy vyftig was. Maar, natuurlik, Sy werk het dit gedoen, miskien. Het gesê: “U is nie 'n
Man oor vyftig jaar oud nie, en sê U 'het Abraham gesien '? Ons weet U is nou mal.”

Hy het gesê: “Voor Abraham was, IS EK.” Dis reg. Hulle het Dit nie verstaan nie,
tog was hulle so kerklik en intelligent soos hulle kon wees. Maar intelligensie is nie om
God te ken nie; jy moet dit alles vergeet, om God te ken. Nee.

53 En daar was hulle. So hierdie vrou het gesê … Nou, sy was wat ons vandag sal
noem: “'n prostituut,” en daar was sy. Sy het gesê: “Meneer, dis nie gebruiklik vir julle
Jode om vir  my te vra,  'n  vrou van Samaria,  of  so,  want ons het  niks met julle  in
gemeen nie.” Met ander woorde: “Daar's 'n segregasie.”

Hy het gesê: “Vrou, as jy geweet het met Wie jy praat, sou jy vir My gevra het vir
water om te drink. Ek sal vir jou water gee wat jy nie hierheen sal kom om te skep nie.”
Wat het Hy gedoen? Haar gees gekontak.

Nou onthou,  Hy moes  opgaan na Samaria.  Die  Vader  het  net  gesê:  “Gaan na
Samaria.” Hy het niks gedoen voordat die Vader Hom gewys het nie.

54 Nou hier was Hy in Samaria. Nou Hy weet nie presies wat gaan gebeur nie, maar
hier's die vrou, so Hy het gedink Hy sou 'n gesprek met haar voer. So Hy het gesê,
begin praat van iets om te drink. Sy het begin praat oor aanbidding op hierdie berg of
daardie berg, of sovoorts. Dadelik het Hy geweet wat haar probleem was. Hoeveel weet
wat dit was? Sekerlik, sy het vyf mans gehad, ses, eintlik. So sy het gesê … Hy het
gesê: “Gaan kry jou man, en kom hier.”

Sy het gesê: “Ek het geen man nie.”

Hy het gesê: “Dis reg. Jy het reg gesê, want jy het vyf gehad, en die een waarmee
jy nou saamleef is nie jou man nie. In dit praat jy die waarheid.”

55 Let op! Nou, ek moet dit tot n punt bring, want ek het—ek moet klaarmaak. Kyk die
verskil tussen daardie vrou, in daardie toestand waarin sy was, en die hoogbeskaafde
predikers.
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Daardie vrou het gesê: “Meneer, ek merk dat U 'n Profeet is.”

Die  priesters  en  die  geleerdes  het  gesê:  “Jy  is  Beëlsebub,  'n  duiwel,
fortuinverteller.”

Hierdie vrou het gesê: “Meneer, ek merk dat U 'n Profeet is. Ons weet wanneer
Messias kom, sal Hy ons hierdie dinge sê.”

As dit die teken van Messias was gister, en Hy's dieselfde gister, vandag, en vir
altyd, dan moet dit dieselfde wees!

Sy het gesê: “Ons weet die Messias, wat Christus genoem word, die gesalfde Een;
wanneer Hy kom, sal Hy ons hierdie dinge sê. Maar Wie is U?”

Hy het gesê: “Ek is Hy wat met jou praat.” Dit was genoeg. Sy het dit gesien!

56 Kyk na die verskil. Kyk wanneer daardie Lig geflits het op daardie geestelike saad
en leerstelling, en denominasie, dit het geen effek gehad nie. Maar die eerste keer wat
daardie Lig geflits het op daardie voorbestemde saadjie daar, Dit het vinnig geflits, sy
het Dit herken. Sy het gesê: “Meneer, U moet 'n Profeet wees! Ons weet die Messias
kom, en Hy sal die dinge doen.”

Hy het gesê: “Ek is Hy.”

En weg het sy gegaan, na die stad, het gesê: “Kom, kyk 'n Man wat my die dinge
vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die einste Messias nie?” Amen.

Daar het julle dit! Wat was Hy gister? Dis dieselfde wat Hy is vandag, en vir altyd
sal wees. Sien? Hy was.

57 Dawid was gesalf met die Gees van God. Die profete was gesalf met die Gees van
God.

Dit was Christus in Josef, wat Christus voorgestel het, presies. Verkoop vir dertig
stukke silwer, gelief deur die vader, gehaat deur die broers, in hierdie gevangenis. Soos
Christus was aan die kruis, een is gered; en die slagter en die huiskneg, een gered en
die ander een verlore, dieselfde ding. Sit aan die regterhand van Farao; en elke keer as
hy uitgegaan het, het 'n basuin weerklink: “Elkeen buig die knie”. Josef kom.“ Geen
mens kon kom na Farao, behalwe deur Josef nie. Dit was Christus in Josef!
58 Dit was Christus in Dawid, as 'n verwerpte koning, het opgegaan op die top van die
Olyfberg, toe hy onttroon is daaronder deur sy eie mense, en verwerpte koning, na die
top van die heuwel  gegaan en gehuil  het  oor  Jerusalem en gehuil,  want hy was 'n
verwerpte koning.  Daardie  selfde Gees in  Christus,  gehuil  oor  Jerusalem, en gesê:
“Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels sou Ek jou wou omvou soos 'n hen.”

Dit was Christus in daardie mense, gesalfdes, aan die opkom, tot hierdie volmaakte
Gesalfde een. Die sonde-offer was nog nie gemaak nie. Hy kon nie kom in alle vlees
soos daardie, want dit was net onder … Hulle was gesalf. Maar nou dat die Heilige Gees
gekom het, is Christus in Geesvorm. Nou let op.

59 Nou, waarom het Hy nie daardie tekens gedoen vir die Heidene nie? Dit was nooit
gedoen deur Hom nie. Waarom? Heidene was nie op soek na Messias nie. Hulle was
heidene, ons was, ons mense, Romeine ensovoorts, daaragter met 'n boggel op hul rug,
afgode aanbidders. Hulle het na geen Messias gesoek nie. En die Messias kom net na
diegene wat na Hom soek. Dis die enigste manier. “Vir hulle wat na Hom soek, sal Hy
die tweede keer verskyn.” Net diegene wat na Hom soek! Nie net wie—wat betrekking;
maar diegene wat regtig op soek is na Hom. En let op, Hy het nooit gekom na Heidene
nie. Daardie wonderwerk was nooit voor 'n Heiden uitgevoer nie.

En die onveranderlike God! Nou ons het tweeduisend jaar gehad van geleerdheid en
allerhande soorte dinge, en nou is dit aandtyd, en nou is die Heidene op soek na 'n
komende Messias. Nou, as Hy dieselfde is! Hy het verskyn dieselfde toe, aan daardie
twee stamme, Hy moet dieselfde manier daar verskyn. En het belowe, egter! Nog een
Skrif, en ek sal afsluit.

Onthou,  hou  altyd  drie  klasse  mense  in  jou  gedagte.  Hulle  is  altyd  daar,  dis:
Gelowiges, skyngelowiges, en ongelowiges. Hulle is in elke skare. Sien?

60 En aan Abraham was die belofte gegee, en Abraham se saad na hom. Nou let op
Abraham se saad, in die vorm van Lot, het afgegaan na Sodom, die plesiere van die
wêreld; dis kerk natuurlik, denominasioneel, organisasioneel. Maar 'n Kerk geestelik,
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wat Abraham was wat God persoonlik besoek het, die uitgeroepenes, hy het nooit in
Sodom ingegaan nie, hy was uit Sodom; dis die Kerk, uitgeroep. Nou, die endtyd kom,
wanneer Hy die lande sal verwoes met vuur.

Dis wat Hy beplan om weer te doen. Is dit reg? Nou kyk. Jesus het gesê: “Soos dit
was in die dae van Sodom, so sal dit wees met die koms van die Seun van die mens.”
Onthou, hulle was Heidense nasies. Sien? Die einde, soos dit was in Sodom. Nou hier's
die Heidene wat opkom. Die Joodse tyd was vernietig deur water. Hierdie tyd, Heidene
word verwoes deur—deur vuur. Let op: “soos dit was in Sodom,” laat ons net kyk.

61 Daar  was  Abraham,  die  uitverkore  Kerk,  uit  Sodom uitgeroep;  geestelik,  God
verskyn in hulle kamp heeltyd, tekens en wonders, met 'n belofte. Wat hierbo sit op die
heuwels, onvrugbare gronde, nie ryk en soos die res van hulle nie; maar arm, sit op; 'n
klein,  veragte  groep,  bespot.  Die  res  van  hulle  het  uitgegaan  en  ryk  geword,  en
owerstes van die stad, soos Kain se kinders altyd het, groot manne, wetenskaplikes,
doktors, ensovoorts. Daar was hulle, net soos dit altyd was. God verander nie. En daar
het hulle gesit.

Nou, onder in Sodom was die louwarm kerk, Lot en sy groep. Abraham en sy groep
was die uitverkore Kerk. Let op. En dan die Sodomiete, die ongelowiges.

62 En daar het drie Boodskappers uit die Hemel gekom, aangetrek soos mans. En
Abraham het gesit in die deur van sy tent een oggend, en gekyk, en drie Manne het
aangekom. Nou, hulle het stof aan hulle klere gehad, asof hulle gereis het. En Abraham,
daar was iets in hom, hy het geweet dat hulle was vreemde manne. Hulle het gelyk soos
iemand wat hy behoort te ken, so hy het uitgehardloop.

Daar's iets omtrent 'n ware wedergebore Christen, wanneer jy een ontmoet! Ek het
vandag deur 'n restaurant geloop, iemand het gesê: “God seën jou.” Ek het omgedraai.
Ek het gesê: “Uh-oh, iets verkeerd.” 'n Dame het my hand geskud. Nou, iets omtrent 'n
wedergebore Christen!

En hierdie Engele het opgeloop soontoe en begin praat met Abraham. Nou onthou,
twee van hulle het afgegaan in Sodom, om uit te roep, kyk of hulle tien regverdige
mense kon vind. Is dit reg? Twee van hulle het weggegaan. Een van hulle het agtergebly
en met Abraham gepraat. Is dit reg? Nou kyk.

63 Daar, daar was geen wonderwerke nie, het hulle net met blindheid geslaan, toe
hulle probeer het om in te kom. En om die Evangelie te preek slaan die ongelowige met
blindheid.  Dis  wat  die  Bybel  sê.  En  onthou,  'n  moderne  Billy  Graham  en  'n—'n
intellektuele daar wat preek: “Kom uit! Kom uit! Kom uit!” Sien?

Maar onthou, die Een wat agtergebly het by Abraham, het iets anders gedoen met
die uitverkore Kerk, Hy het gesit met Sy rug gedraai na die tent. Nou onthou, hy was
“Abram” gewees, tot net 'n dag of twee tevore, en Sarah was“S-a-r-a-i.” Maar nou is sy
S-a-r-a-h, en hy's A-b-r-a-h-a-m; “vader van nasies,” en“prinses.” Sien? Nou hoe het
hierdie Vreemdeling geweet, toe Hy gesit het, met Sy rug na die tent? En Hy het gesê:
“Abraham, waar is jou vrou, Sarah?” Hoe het Hy geweet hy was getroud? Hoe het Hy
geweet haar naam was Sarah?

En Abraham het gesê: “Sy is in die tent, agter U.”

Nou kyk. “Ek,” persoonlike voornaamwoord: “Ek gaan jou besoek.” Wat het Hy
gedoen? Het daar gesit en het 'n kalf geëet wat Abraham geslag het, eet brood wat
Sarah gebak het, en het melk gedrink van die koei.

64 Iemand  het  vir  my  gesê,  nie  lank  gelede  nie,  het  gesê:  “Wie  was  dit,  Broer
Branham?”

Ek het gesê: “Dit was God.”

Abraham behoort te weet, hy het met Hom gepraat. Vra enige prediker. Het Hom
“Elohim”  genoem,  die—die  selfbestaande  Een;  hoofletter  H-e-e-r:  “Here,”  die
selfbestaande Een.

Nou kyk, dat julle dit nie sal mis nie. “Abraham, waar is jou vrou, Sarah?”

Het gesê: “Sy is in die tent, agter U.”

Het gesê: “Ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe.” Wat Hy hom belowe
het vyf-en-twintig jaar tevore! Abraham was honderd, en Sarah was negentig. “Ek gaan
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jou besoek volgens die lewe.”

65 Nou onthou, Sarah, 'n ou vrou, dit het opgehou om met haar te wees soos 'n vrou.
Geen vrou negentig jaar oud? Miskien twintig of dertig jaar, miskien, vandat sy 'n vrou
was vir Abraham. Hulle was oud. En sy het gelag in haarself; julle weet, wat ons noem
“gelag in  haar  mou.”  Het  gesê:  “Ek,  'n  ou vrou soos  ek is;  en my heer,  Abraham,
daarbuite, ook oud; en om weer plesier te hê soos 'n bruid, met Abraham?” En sy het
daaroor gelag.

En die Engel, met Sy rug gedraai na die tent, het gesê: “Waarom het Sarah gelag,
gesê dat: 'Hierdie dinge kan nie wees nie '?” Watter soort van 'n telepatie was dit?

66 Jesus het gesê: “Soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees met die koms van
die  Seun van die  mens.”  Daar,  die  kerk  nominaal,  het  hulle  boodskappers.  En  die
Boodskapper van die Heilige Gees is met die uitverkore Kerk, doen dieselfde ding,dit
maak Hom, Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Wie is die Boodskapper van
hierdie uur? Geen mens! Die Heilige Gees is die Boodskapper van hierdie uur. Wat is dit?
God, wat in menslike vlees woon. Glorie! Ek voel godsdienstig. Amen. God, in menslike
vlees, woon onder julle!

Jesus het gesê: “Kyk, 'n kort tyd en die wêreld sien My nie meer nie.” Dis die
ongelowige. “Tog sal julle My sien,” die Kerk, want Ek,“ persoonlike voornaamwoord: ”
Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot die einde van die eeu, die einde van die wêreld.“
Jesus Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd! Ons God is nie dood nie! Hy lewe
vir ewig! Hy lewe in die endtyd, wanneer die son sak.

67 Die son kom altyd op in die Ooste en sak in die Weste. Beskawing het saam met die
son beweeg. Ons weet dit. Die oudste beskawing wat ons het is China. En wanneer die
Seun  (S-e-u-n)  geskyn  het,  was  die  eerste  keer  op  die  Oosterse  mense.  Nou  die
beskawing het getrek totdat ons … Reg oorkant is die Weskus! As ons enigsins verder
gaan, sal ons weer wees in die Ooste. Die volgende stop is Japan, China. Ons sal weer in
die Ooste wees, as ons enigsins verder gaan. Die beskawing het getrek met—met die
son.

Nou die profeet het gesê: “Daar sal 'n dag wees wat nie dag of nag genoem kan
word nie, 'n somber, mistige dag.” Mense het genoeg geweet van God om by 'n kerk aan
te sluit, sit hulle naam op 'n boek, wandel in watter Lig hulle gehad het. Op 'n mistige
dag, daar's soveel lig van die son, of anders kon jy glad nie rondgaan nie. Maar hy het
gesê: “In die aandtyd sal dit Lig wees.” Wat is dit? Dieselfde son wat opkom in die
Ooste,  gaan onder in  die  Weste.  En dieselfde Seun van God wat gemanifesteer  en
verskyn het in die Ooste, verskyn in die Weste nou teen die aandtyd, Aandlig vir die
Kerk wat uitgeroep en vervul word met die Heilige Gees.

68 Christus, deur die Bloed en Krag van Sy Eie are, reinig onrein mense, en woon
onder hulle in die vorm van die Heilige Gees. Amen. Die foto Daarvan, hoeveel het ooit
daardie foto gesien? Dis reg daar agter nou. Jy kan gaan kyk Daarna. George J. Lacy,
die hoof van die FBI in vingerafdrukke, het dit geneem. En daardie selfde Engel wat
Israel gelei het, is nou hier en verrig en doen dieselfde ding wat Dit gedoen het toe Dit
in  die  Persoon van Jesus Christus was.  Christus,  die  liggaam, het  opgevaar  na die
regterhand van die Vader; maar die Heilige Gees het teruggekom, die Lewe wat in
Christus was, is in die Kerk. Nou Christus het nie … Wel, as …

69 Toe Jesus gesê het, in Johannes 15: “Ek is die Wynstok, julle is die lote.” Nou, die
Wynstok dra nie vrugte nie; dis die loot. Julle weet dit, julle mense hier, julle druiwe
makers, ensovoorts. Nou, as daardie eerste loot wat uit die Wingerdstok kom, 'n Boek
van Handelinge voortgebring het na dit, daardie eerste Kerk; as daardie Wingerdloot
ooit weer 'n ander, ander loot uitstoot, sal dit weer 'n Boek van Handelinge skryf. Want,
die einste Lewe wat in die Wynstok is, word in die loot voortbring. Sekerlik. Ons het 'n
klomp geënte lote hierbinne.

70 Ek het 'n boom gesien nou die dag in Phoenix, Arizona, het nege verskillende soorte
vrugte daaraan gehad, sitrusvrugte. En ek het gesê vir iemand, ek het gesê: “Broer
Sharrit.” Ek het gesê: “Broer Sharrit, dis, wat is dit? Suurlemoene, nartjies, tangelo,
en—en pomelo's, en alles.” Ek het gesê: “Nou wanneer daardie, almal van hulle gepluk
is,”  ek  het  gesê:  “volgende  jaar,  dan  sal  dit  lemoene  voortbring,  want  dis  'n
lemoenboom.”
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Het gesê: “O, nee. Dit sal pomelo, suurlemoen, voortbring, en wat ook al die loot
is.”

“Wel,” het ek gesê: “dis 'n vreemde ding. Jy bedoel jy het daardie lemoenboom
verander in daardie soort bome?”

Hy het gesê: “Nee. Die lemoenboom is steeds dieselfde. As dit ooit 'n ander loot
voortbring, sal dit 'n lemoen wees. Maar wat daarop ingeënt is soos daardie, bring dit
voort van sy eie soort, want dis 'n sitrusvrug.”

Ek het gesê: “Daar het julle dit!”

Denominasie  kan  slegs  denominasie  vrugte  voortbring.  Maar  as  daardie
oorspronklike  Wingerdloot  ooit  'n  ander  een  uitstoot,  sal  dit  wees  Jesus  Christus
dieselfde gister, vandag, en vir altyd! “Ek sal terugbring,” sê die Here. Amen. (Dis tyd
om huis toe te gaan.)

71 Wat? “Menere, ons wil Jesus graag sien.” Watter soort van 'n Persoon sou julle na
soek? Dieselfde soort Persoon wat was. Nou, jy gaan nie af in 'n pad hier en kyk vir
'n—'n man met een of ander soort van 'n kleed aan nie, en spykermerke oor sy kop, of
wat dit ook al is nie. Enige huigelaar kan dit doen. En dis reg. Enigeen kan dit naboots.
Maar dit sal wees die Lewe wat in Christus was, sal in Sy Kerk wees. Dis dit, die Lewe!

As jy  die  lewe uit  'n—'n pampoenrank haal,  en dit  in  'n  druiweloot  sit,  sal  dit
pampoene dra, as dit so sou kon lewe. Sekerlik, die lewe daarin.

En dis waar die Lewe nou is. Die Lewe van Christus in die Kerk, produseer Christus
weer oor. Dis hoe hulle Christus sien. Die … In Johannes 14:12, het hy gesê: “Hy wat in
My glo, nie skynglo nie; maar hy wat in My glo, die werke wat Ek doen sal hy ook doen.
Meer as dit sal hy doen, want Ek gaan na My Vader toe.” Jesus Christus dieselfde gister,
vandag, en vir altyd.

72 Christene. Was 'n sendeling, honderde verskillende gode gesien, ja, duisende van
hulle, alle soorte, Shiites, Jains, Boeddha, al die ander soorte wat bymekaar gevoeg is,
sien. Ek was onthaal hier nie lank gelede nie, in Indië, waar ek my grootste skare gehad
het, vyfhonderd duisend in een byeenkoms. En daar was ek onthaal in die tempel van
die Jains. En daarbinne was sewentien verskillende godsdienste, sewentien verskillende
gode, en elkeen van hulle teen Christendom. Maar, o, my, julle moes gesien het toe Hy
op die  toneel  verskyn.  Elkeen van hulle  stigters  is  dood en weg.  Ons sin  het  weer
opgestaan, en Hy lewe vir ewig, lewe in Sy Kerk, dieselfde gister, vandag, en vir altyd.

Laat ons ons hoofde buig.

73 Here Jesus, ons is so bly om van U te praat. U is so lieflik en so waardig oor alles
wat ons kan sê. Maar, Vader, net een Woord van U sal meer doen as alles wat ek ooit
kan sê, of enige ander prediker. Net een Woord van U sal dit staaf. Sal U dit nie doen
vanaand nie, Vader, terwyl ons wag nou, net vir 'n oomblik, vir U, bid ek. Ons, ons sal
nie wag net 'n oomblik vir U nie, Here, ons sal wag tot U gereed is. Ons wil hoor van U
af. Ek bid, Hemelse Vader, vanaand, soos ek weer die gehoor gehou het, lank. Maar
hulle is so wonderlik, Here. En ek weet die aand son is weg. Ons leef maar in die skadu's
nou. En, God, daar mag iemand wees wat U nie ken nie. Ek bid dat U sal kom na ons toe
vanaand,  Here,  in  die  vorm van  die  Heilige  Gees,  en  laat  die  mense  U  sien,  sien
dieselfde Jesus wat hulle gesien het in die dae wat verby is.

74 Dit was nie die man nie, die liggaam (hulle het dit gekruisig, maar God het dit
opgewek), maar dit was daardie Lewe wat in Hom was. Hy het nie gesê: “Kom, kyk hoe
ek My klere dra,  dis  die teken dat Ek die Messias is  nie.  Kom, kyk watter skole ek
vandaan kom, watter geloof ek onderrig.” Nee, dit was nie wat, hoe Hy Homself bekend
gestel het nie. Maar Hy het gesê: “As Ek nie die werke doen van My Vader nie, moet My
dan nie glo nie. Maar hoewel ek die werke van My Vader doen en julle My nie glo nie, glo
die werke, hulle is dit wat van My getuig. Hulle is dit wat My bekend maak.” En hulle het
gesien dat U die Messias was, omdat U die Profeet was, die God-profeet.

En nou vanaand, Vader, ons bid dat U ons vanaand sal seën soos U Kléopas en sy
vriend geseen het. Daarna het hulle saam met U geloop vir drie-en 'n half jaar, en hulle
het gesien die dinge wat U gedoen het; toe U gekruisig is, onder Pontius Pilatus—Pilatus,
U het gely, gekruisig, gesterf. En op die derde dag, was hulle op hul pad na Emmáus.
Hulle het 'n gerug gehoor deur die vroue en party van die dissipels, dat “Hy opgestaan
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het.” Maar daardie dag het U saam met hulle gestap en met hulle gepraat omtrent
heeldag lank. Hulle het U nie geken nie.

Miskien baie hier het. U het saam met hulle gestap en met hulle gepraat, en hulle
het Dit nie herken nie.

75 Maar toe dit aand word, het hulle U ingenooi, en U het die deure toegemaak en
gaan sit. Toe het U iets gedoen net soos U dit gedoen het voor U kruisiging. Hulle het
toe geweet dit was U. 'n Oomblik, U het verdwyn uit hulle sig, was weg uit in die aand.
Hulle het na hulle mense gegaan, gesê: “Die Here het opgestaan!”

God, sal U dit weer doen vanaand? Doen iets onder ons vanaand, Here, net soos U
dit gedoen het voor U kruisiging. Dan sal ons vertroue hê en weet dat ons Christus nie
dood is nie, maar Hy het opgestaan uit die dood, en is lewendig hier onder ons, vir ewig.
Ons vertrou onsself  toe aan U,  Vader.  Ek dra  hierdie  kerk  aan U op,  en elke gees
hierbinne, aan U, dat U ons mag gebruik om Christus te eer. In Jesus se Naam vra ek
dit. Amen.
76 Nou voor ons bid of  die gebedslyn roep,  gaan ek julle  iets  vra.  Ek wil  hê elke
persoon, asseblief, om te bly sit net vir 'n paar minute. Nou julle moet eerbiedig wees
gedurende hierdie tyd. Nou, as jy nie glo nie, glip dan uit heel saggies. Maar nou, as jy
gaan glo, sit stil, net 'n vyf- … omtrent vyftien minute, sien. Laat ons kyk of Hy sal praat
met ons. Nou ons, ons is nie in 'n … Ons is in 'n arena, maar dit is 'n kerk. Dis toegewy
vir daardie doel, so laat ons baie stil sit. Elkeen van julle is 'n gees. As jy nie is nie,
dan's jy dood. Sien? So dan as jy 'n gees is, en dan wanneer die Heilige Gees neerdaal
om te salf  onder die mense, dan maak dit  kontak, dit  kies die gees, sien. En as jy
beweeg, daar's 'n verandering.

Jy sê: “O, Broer Branham!” Wel, waarom het Hy die blinde man uit die stad gelei?
En, so, sien? Sien?

Nou hoeveel wat Hom glo? “Mense, ons wil Hom graag sien.”

77 Nou het ons 'n klein gebedslyn wat ons gaan roep. Ek glo hulle noem … Waar het …
Of het hy uitgegee, ja, gebedskaarte een tot honderd? Een tot honderd, wat? C, C.
Goed, laat ons 'n paar roep, die gebedskaarte. C, nommer een, wie het die kaart? C,
nommer een. Kyk na jou gebedskaart, julle wat n gebedskaart het. Nommer een. Goed.
Julle bring hulle op watter manier, op hierdie manier, terug hierdie kant? Goed.

C, nommer een. Nommer twee. Goed, dame. Nommer drie. Nommer drie. As julle
kan opstaan, of jou hand opsteek of iets, sodat ek … Nommer drie, wie het gebedskaart?
Die man, goed. Nommer vier, gebedskaart nommer vier. Goed. Goed, nommer vier. Wie
het nommer vier, sal jy jou hand opsteek, asseblief? Goed, dame, kom hiernatoe. Sien,
hulle het …

78 Hulle kom, die seun, en neem hierdie gebedskaarte en staan op voor jou. Hy meng
hulle deurmekaar, dan begin hy om vir jou 'n gebedskaart te gee. Jy mag ses kry, en die
ander een kry veertien.

Kom  hiernatoe,  dame.  Vier,  vyf.  En  dan  wie  het  vyf,  steek  jou  hand  op.
Gebedskaart nommer vyf. En dan nog 'n ding, wanneer hy … Reg hiernatoe, dame, hier.
En dan nog 'n ding wat hulle doen, dan partymaal sal ek roep van een plek … Hoeveel
was ooit in 'n diens voorheen, een van ons dienste? O, wel, ek het gedink ek was onder
vreemdes. Sekerlik nie. Goed. Vyf, ses. Wie het ses? Goed. Sewe, agt, agt, nege. Ek
doen dit,  want dowe mense,  en mense in rystoele en kan nie loop nie.  Nege,  tien,
nommer tien. Tien, hoe sê ons dit in Spaans? Tien. Goed, elf, gebedskaart elf. Gedink
iemand op die balkon … Hier. Goed, twaalf. Goed, twaalf. Dertien. Gebedskaart dertien,
het jy dit, dame? Veertien, veertien, vyftien. Laat ons, wel, dit, laat ons so begin nou.
Goed.

79 Nou, asseblief, wees net eerbiedig. Nou hoeveel hierbinne wat nie 'n gebedskaart
het nie, en tog glo jy dat Jesus Christus jou sal genees? Steek jou hand op. Ek gee nie
om waar jy is nie. Hoeveel was in die dienste tevore, en weet dat daar meer daaronder
genees word as hierbo, deur hulle net te roep? Sekerlik, sonder gebedskaarte! Jy moet
geloof hê nou, moenie twyfel nie, glo met jou hele hart.

Gebedskaart vyf is afwesig. Die plekaanwyser roep gebedskaart nommer vyf. Kyk,
as  jy  opstaan en … Moenie  'n  gebedskaart  kry  tensy  jy  dit  gaan gebruik  nie;  kyk,
moenie. Kry jou nommer nou, want ons gaan bid vir elkeen wat hulle kaarte het, sien,
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en ons—ons wil nie hê jy moet jou tyd mis nie. Want, nou, wanneer ons nou weer roep,
ons het opgehou by vyftien, dis waar ons sal begin waarskynlik môre-aand, dieselfde
plek,  sien.  Ons gaan hulle  kry,  elkeen,  so dan sal  jy—jy sal  jou tyd mis.  Sien? Ja.
Gebedskaart nommer vyf. Goed.

80 En hê net geloof. Moenie twyfel nie. En glo met jou hele hart. Nou, nou, elkeen van
julle wat nou 'n gebedskaart het, of nie 'n gebedskaart het nie, en jy glo, nou terwyl
hulle die lyn gereed kry, kyk hiernatoe nou.

Eenkeer was daar 'n vrou, en miskien het sy nie 'n gebedskaart gehad nie, maar sy
het gehad wat dit geneem het, geloof. En sy het deur die skare beweeg, en sy het gesê:
“As ek net Sy kleed kan aanraak, dan sal ek gesond word.” Hoeveel het ooit daardie
storie gehoor? Die vrou met die bloedvloeïng. Nou daardie vroutjie was vasbeslote dat
sy  Jesus  sou  aanraak.  Sy  het  gesê:  “Ek  glo  Hom.  Ek  gee  nie  om hoeveel  van  die
priesters en die res van hulle wat Hom nie glo nie, ek glo Hom. En ek glo as ek Sy kleed
kan aanraak, sal ek gesond gemaak word. Ek glo Hy is Messias.”

Glo julle Hy is Messias?

81 [Gemeente sê: “Amen! Amen!” — Red.] Sekerlik. Nou kan jy Hom aanraak? Nou,
aan die predikers, waar's die predikerbroers? Goed, die prediker, nou die … Sê die Bybel,
predikerbroers,  of  al  julle  Bybellesers,  dat:  “Hy  is  nou,”  Boek  van  Hebreërs,  3de
hoofstuk:  “is  die  Hoëpriester  wat  aangeraak  kan  word  deur  die  gevoel  van  ons
swakhede”? Hoeveel weet die Bybel sê dit? Sekerlik. Wel, dan, as Hy die Hoëpriester is,
en dieselfde Hoëpriester, sou Hy nie dieselfde optree nie? Sien? As Hy dieselfde is gister,
vandag, en vir altyd, (dis ons onderwerp), Hy sal dieselfde optree. Nou sê julle …

82 Nou as julle hierheen kom en my aanraak, sou nie 'n greintjie verskil maak nie.
Raak die pastore, sou nie 'n greintjie verskil maak nie. Julle pastoor daar aangeraak, wie
dit ook al is, sal nie 'n verskil maak nie. Maar, jy het Hom aangeraak!

Dan hoe sou jy weet jy het Hom aangeraak? Hy sal terug werk en dieselfde ding
doen. Sien? Jy raak Hom aan en kyk of Hy nie praat hierdeer nie, en sê: “Jou geloof; jy
het so-en-so,” en wat dit ook al is, en vir jou sê wat dit was, en wat gebeur het, en alles
daarvan. Nou, hoeveel het dit gesien gebeur honderde male, steek net jou hand op.
Sien? Sekerlik, faal nooit, faal nooit nie. Waarom? Hy kan nie faal nie; Hy's God. Sien?
Is julle nie bly om 'n Christen te wees nie, 'n ware, wedergebore Christen, regtig met die
oorwinning van Christus?

83 Nou, net julle daarbuite in die gehoor nou, wees net baie eerbiedig, en sê: “Ek gaan
dit glo, maak nie saak wat enigiemand anders doen nie, wat enigiemand anders sê nie,
ek gaan dit glo met my hele hart.” En wees net gelowig en glo nou. Goed. Goed.

Daar, die broers daaragter, en predikers en hulle, bring die pasiënte uit.

Nou dink ek, ja, dit is helder. Nou as die een op … die ingenieur sal dit soort van
hoog hou.

Want, somtyds wanneer die salwing kom, dan sal ek—ek weet nie wat ek sê nie.
Julle sien, ek sal moet … Dis iewers terug in hul lewe; sien. En dan wanneer ek … Net
soos asof jy dit gedroom het, sien. En jy droom soos 'n droom, as ek dit so maak vir
jou, tog staan jy net hier; en gaan terug vir jare, in mense se lewe, en vind wat hulle
gedoen het, wat die probleem is, en wat nog, en bring dit na vore so, sien. En dis die
Heilige Gees. Dan sê Dit wat was, wat is, wat sal wees, ensovoorts. Jy kyk net daarna en
luister aandagtig, en kry jy jou bande, en Dit sal jou sê.

84 Nou hier's 'n man wat waarskynlik net miskien 'n bietjie ouer is as ek. En ek glo ons
is vreemdelinge vir mekaar. Hierdie is ons eerste ontmoeting, sover ek weet, ek en jy,
ons is vreemdelinge vir mekaar. [Die broer sê: “Ek was in jou dienste.” — Red.] Jy was
in dienste. Ja. [“Maar ek het jou nog nooit ontmoet nie.”] Hy was in my dienste, het hy
gesê, maar het my nog nooit ontmoet nie. Natuurlik, daar's miljoene wat in die dienste
was wat ek nooit van sal weet nie. Maar ons, nou hier's twee mans wat ontmoet vir die
eerste keer in ons lewens. Hy's net 'n man wat daar staan, ek ken hom nie. Hier is die
Bybel; ek—ek ken hom nie, ek het hom nog nooit in my lewe gesien nie. Hy het my
gesien, van iewers af in die gehoor, in 'n byeenkoms iewers. Maar daar staan hy.

85 Miskien is die man 'n skyngelowige. Miskien is hy 'n gelowige. Miskien is hy glad nie
'n gelowige nie, geensins. Miskien is hy net 'n man. Miskien is hy siek, miskien is hy nie.
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Miskien is dit huislike probleme, finansiele probleme. Miskien staan hy hier vir iemand
anders. Ek weet nie. Maar daar staan hy, en hier is ek.

“Nou, menere, ons wil Jesus graag sien.”

Nou, wat kan ek doen vir daardie man? Nou, ek mag nader loop na hom, my hande
op hom sit, sê: “Is jy siek, meneer?” Hy sou sê: “Ja, meneer.” Ek sit my hande op hom,
sê: “Glorie aan God, halleluja! Gaan, jy gaan gesond word. Halleluja!” Wel, nou, dit kan
wees dat hy gesond sal word; dit sou afhang van wat hy gedink het daarvan. Maak nie
saak, mag … Ek wat hom skud en my hande op hom sit, sou niks doen nie. Dis sy geloof
in God wat dit sal doen. Maar, nou, hy sou 'n reg he om dit te betwyfel.

Maar as die Heilige Gees hier kan staan en vir hom iets kan sê wat hy was, soos
Moses Génesis geskryf het, dan kan Hy sekerlik sê wat sal wees. Hy kan dit glo, kan hy?
Nou, nou as Hy dit sou doen, as Christus dit sou doen, hoeveel van julle sal glo met jou
hele hart?

86 Kyk, nou, die enigste fout wat ek vind in Amerika, hulle het soveel al gesien dat
hulle net toeskouers word. Moet dit doen nie. Eer jy Christus, sien. Moenie enige aandag
gee aan my nie. Ek's 'n sondaar gered deur genade. Maar maak nie saak hoeveel God
my sal salf nie, Hy moet hom ook salf. Dis reg, dit sal niks help nie. Hy sal hom ook
moet salf. Hy moet jou ook salf, sien, jou salf waar jy is, die Heilige Gees daal neer op
jou.

Dan, dit is net 'n kanaal. Jy sê nie self nie. Hy praat deur jou. Dis 'n middel wat God
gebruik om deur te praat, sien. Dis soos hierdie mikrofoon, die mikrofoon is stom tensy
iets hier daardeur praat. En, dis ek, hoe ken ek daardie man? Hom nog nooit gesien nie,
maar ek's stemloos vir hom. Sien?

87 So: “Meneer, ons wil Jesus graag sien.” Nou wat sou Hy doen? Wat as die man siek
is, sou Hy sê: “Ek gaan jou genees?” Hy kan dit nie doen nie; Hy het dit alreeds gedoen.
Sien? “Deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” Hy het dit gedoen op Gólgota.
Maar Hy sal iets doen om te wys dat Hy steeds Messias is. Was dit reg? Wel, dan, wat
sou Hy doen, sou Hy sê: “Kyk na My spykermerke”? Dis nie wat Hy gesê het in die begin
nie. Hy het nooit … Hy het hulle net vertel wat in hulle hart was, ensovoorts, en hulle het
geweet dit was die Messias. Nou dis Hy, dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Glo julle
dit? Sê: “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.” — Red.]

88 Jy sê: “Broer Branham, waarvoor wag jy?” Die Engel van die Here. Sekerlik. Ek kan
nie 'n ding doen nie. Ek wag vir Dit. As Dit my nie salf nie, ek kan nie—ek kan nie 'n
ding sê nie. Dit hang net af wat …

Nou is Hy hier. Hy's nou hier. En in die Naam van Jesus Christus neem ek elke gees
hierbinne onder my beheer, tot die verheerliking van God.

Ek ken jou nie,  meneer.  Ons is  vreemdelinge.  Maar jy's  teenwoordig iets … of
bewus dat iets aan die gang is. Nou die man kan sy lewe nie verberg nie. Hy is siek. Om
hom te genees, ek kan nie. Daar's geen manier vir my om hom te genees nie. Die man
was by 'n—'n dokter. Hy het 'n ondersoek gehad. Sekerlik, hy's op vir 'n operasie. Dit is
reg. As dit reg is, meneer, steek jou hand op.

Glo jy? [Sommige in die gemeente sê: “Amen.” — Red.]

Sê: “Jy het dit geraai, Broer Branham.” Ek het nie.

89 Kyk weer. Kyk hiernatoe, meneer. Net soos ons Here gepraat het met 'n vrou, Dis
Sy Gees. Ek's nie Hy nie. Ek's 'n man soos jy, maar Dis Sy Gees. Wat ook al Hy vir jou
gesê het, dit was reg, wat ook al. Ja, hier is dit weer. Ja, ja, hy's gereed vir 'n operasie
nou, en dis 'n blaasprobleem en 'n prostraat kondisie. Dis SO SPREEK DIE HEILIGE
GEES. Dis reg. Steek jou hand op as dit so is. Glo jy nou dat jy in Sy Teenwoordigheid
is? Goed. Gaan, glo, en jy sal gesond wees. Amen.

Glo jy? Nou dis net so eenvoudig om Christus te sien beweeg.

90 Nou,  dame,  ons  is  vreemdelinge  vir  mekaar.  Hier's  'n  …  Jy  was  in  die  diens.
Wanneer ek sê “vreemdeling,” dan bedoel ek, ek ken jou nie, jy ken my nie. En ek … Jy't
my in die dienste gesien, en sulke dinge. Maar om te weet, sê: “Ja, Broer Branham, jy
was in my huis, ek ken jou, ons is persoonlike vriende,” ek ken jou nie so nie. En jy was
in die dienste gewees iewers. Ek het geen idee nie, weet niks omtrent jou nie, net dat
jy's 'n vrou wat in een was, 'n diens bygewoon êrens. Nou, daar was 'n man. Hier's 'n
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vrou.

91 Hier's 'n prentjie van Johannes 4, 'n man en vrou wat die eerste keer ontmoet in
hulle  lewe,  om  van  aangesig  tot  aangesig  te  ontmoet,  soos  vrou  …  die  vrou  van
Samaria, en ons Here Jesus. Nou hier's 'n vrou, ek ken haar nie. Ek het haar nog nooit
gesien nie. Sy's 'n totale vreemdeling. God in die Hemel weet dit. Ek het haar nog nooit
gesien nie. Maar as die Heilige Gees haar sal sê waarvoor sy hier is, vir iemand anders
of wat dit ook al is, huislik, finansieel, wat … of siekte of wat dit ook al is, dan sal sy
moet erken dat daar's 'n bonatuurlike Krag hier om dit te doen. Is dit reg?

Sien, dit hang nou af van wat julle dink Dit is. Jy kan sê “Beëlsebub”, of jy kan sê
“Christus.” Jy, as jy sê: “Beëlsebub,” jy kry sy beloning. Sien? Sê: “Christus,” dis Sy
beloning. Jy moet glo.

Nou wat 'n plek plaas dit jou! Wil iemand hierdie plek vat? As jy dit nie glo nie, kom
hier  en neem my plek  eenmaal.  [Broer  Branham wag — Red.]  Altyd 'n  stil  gehoor
wanneer dit gevra word.

92 Nou, suster, kyk hiernatoe. Waarom het ek jou “suster” genoem toe ek omgekyk
het? Ek het my rug gedraai gehad na jou toe. Maar ek het die Gees op jou gevoel, dat jy
'n Christen is. Jy's 'n gelowige. Ek ken jou nie, maar ek weet jy's 'n Christen. Want, die
Gees wat op jou is, en die Gees wat op my is, is 'n familielid, julle sien. Jy, jy voel net
asof jy welkom is, julle weet, Dit laat jou goed voel, jy is welkom.

Nou, as die Heilige Gees, soos Jesus wat gepraat het met die vrou by die put, hier
is by ons, net 'n voorstelling soos die put by Sigar, waaroor ek gepraat het Nou, siende
dat ons albei gelowiges is, en ons staan hier, die Heilige Gees op ons albei. Nou Hy het
gegee … Ek's nie 'n prediker nie. Maar Hy gee my 'n gawe; dis my prediking. Dis 'n
profetiese gawe. En hierdie is net tydelik; dit sal jou geloof vat om dit te doen; soos die
vrou wat Sy kleed aangeraak het,  gesê: “Jou geloof  het  jou gered,”  sien.  Nou,  dis
dieselfde  ding  wat  dit  nou  vat,  sien,  dit  vereis  jou  geloof.  Dan  vertel  Hy  my iets,
waarheen om te gaan en sekere plekke.

93 Nou, hier, het Hy behoefte gehad om by Samaria langs te gaan. Nou is ek op my
pad na Alaska, maar ek moes kom hierheen. Waarom? Ek het gelei gevoel om hiernatoe
te kom. En hier is ek; hier kom jy op die platvorm. Dis al wat ek weet. En hier staan jy.
Jy's 'n Christen, en ek's 'n Christen, beide van ons met die Heilige Gees. En hier is Sy
Woord, dat Hy dieselfde is gister, vandag, en vir altyd.

Nou, as Hy aan jou sal  openbaar iets wat in jou lewe is,  jy sal  weet of  dit  die
waarheid is of nie. En Hy sal jou dan laat glo vir wat ookal jy voor vra; want 'n Christen
sal nie so daar staan, jy's-jy't iets nodig of jy sal nie hier staan nie.

Sal  almal  anders  glo?  Ken  enigiemand  die  persoon?  Ja,  baie  mense  ken  die
persoon.

94 Wel, volgens medici, moet jy 'n operasie kry, ook. Dis groeisels. Dis reg. Glo jy dat
die Heilige Gees aan my kan openbaar waar daardie groeisels, sists, is? Die niere. Dis
reg. Glo jy nou? Jy's nie van hier nie. Jy kom hierheen omtrent twee of driehonderd myl.
Jy het 'n lang pad gereis om hier te kom. Dis reg. Dis reg. En, terloops, jy's 'n prediker
se vrou. Glo jy God kan my sê wie jy is? Sou dit jou help? Mev. Johnson. Gaan, glo, en
word gesond gemaak; met jou hele hart.

Glo jy met jou hele hart? Sien? Jesus Christus! Menere, ons sal sien … Jy sê: “Hoe
is dit?” Wel, dis niks meer as wat Hy vir die res van hulle vertel  het nie. Glo julle?
“Menere, ons wil Jesus graag sien.” Dis Hy. Nou gaan praat met die vrou, vra haar.

95 Nou hier's 'n man, totale vreemdeling, ek ken hom nie, nooit in my lewe gesien nie.
Hy kan dalk opgevreet wees van kanker, Hy het dalk huislike probleme, finansieel. Ek
weet nie wat met hom verkeerd is nie. Hy staan hier, net 'n man. Nou as die Heilige
Gees sal openbaar aan daardie man, jy weet …

Daardie dametjie wat reg agter hierdie kant na waar ek wys met my vinger sit, ly
aan daardie ekseem. As jy met jou hele hart sal glo! Glo jy dit, dame, met jou hele hart?
Klein gryserige kop vrou met 'n bril op, het, sy ly aan ekseem. Sy het daar gestaan, of
daar gesit, liewer, gedink aan wat met haar verkeerd was, biddend in haar hart. En nou
as dit reg is, en jy glo dat God jou sal gesond maak, staan op, op jou voete.

Wat het sy aangeraak? Ek vra julle, wat het sy aangeraak? Sy's twintig jaart van
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my af. Sy het die Hoëpriester aangeraak, en daardie Hoëpriester is hier! Hy's dieselfde
gister, vandag, en vir altyd. Sien julle nie? Moenie Dit betwyfel nie. Glo Dit! Hê geloof.

96 Nou, ek kon dit nie help nie, meneer. Dis net dat ek—ek kyk na 'n Lig, julle sien, en
Dit het net van my af beweeg, en ek het gesien Dit hang daar oorkant, en ek het gesien
die dametjie kom op hier voor my. En sy het bly kom voor my hier, en sien dit was 'n
vrou in plaas van 'n man, so ek moes net praat oor wat ek gesien het.

O, as hierdie kerk, as hierdie groep mense net sou glo sommer nou, en net geloof
hê, wat sal gebeur, wat sal plaasvind!

Meneer, ons is vreemdelinge vir mekaar. Wou net met jou praat, om net met jou
gees kontak te maak. Hier, jy's nie hier vir jouself nie. Jy's hier vir iemand anders, dis
'n—'n klein mannetjie, 'n klein mannetjie, seuntjie was in 'n ongeluk gewees in 'n motor
ongeluk, stukkend gesny, gewond, baie sleg, ernstige toestand. Jy's hier, staan hier vir
hom. Dis reg. As God nie die seuntjie help nie,dan moet hy sterf. Sal jy my 'n guns
doen? Vat die sakdoek uit my sak; gaan, sit dit op hom, in die Naam van die Here, en
moenie twyfel nie. En laat my hoor van hom, soos die diens voortgaan. Hê geloof.

97 Aangename kennis, meneer? Ons is vreemdelinge vir mekaar. 'n Ander vrou. Glo
jy? Nou, onthou, Hy's net dieselfde daar as wat Hy hier is. Hy's orals. Hy is oral oor.

Suster Borders, is dit jy wat daar sit? Ek kan nie uitmaak nie. Gelyk asof dit Suster
Borders was wat daar sit. Ek kan nie … Roy, Broer Roy Borders se vrou. Ek skat dit is
nie. Dit het reguit, bo-oor daardie dame gestaan. Nou, net 'n oomblik, en miskien sal Dit
weer terugkom, sien wat Dit gedoen het.

Ek's  'n  vreemdeling  vir  jou.  Die  Here  ken  ons  albei.  As  die  Here  aan  my  sal
verduidelik, en iets hier doen, waarvoor jy hier is, sal jy glo met jou hele hart? [Die
suster sê: “Ja.” — Red.]

98 Mev. Borders hou aan om hier te staan voor my, êrens. Ek … Mev. Borders is in die
byeenkoms iewers.

[Broer Branham praat met Broer Roy Borders — Red.] Enigiets verkeerd met jou
vrou?

Goed, dit hou aan terugkom hierheen. En daar's 'n klomp mense, iemand by haar,
en ek hou aan wonder.

Jy het 'n gewas. Dis reg. Glo jy God kan my sê waar die gewas is? Op die heup. Glo
jy met jou hele hart. Jy het komplikasies, ook, baie ander dinge. Jy glo. Dis reg. Glo jy
met jou hele hart? [Die suster sê: “Ja.” — Red.] Gaan, glo so, en jy sal … dit sal alles
verby  wees,  en  God  jou  sal  genees  en  jou  gesond  maak.  [Die  suster  sê:  “Broer
Branham. Daardie vrou het saam met my gekom, met ekseem, saam met my gekom.
En ek het dit nie geweet nie totdat ons daar agter gesit het, sy het gesê sy het ekseem.
Sien, haar opgewondenheid om in 'n gebedsry te wees is waarskynlik wat dit gedoen
het, gebed vir mekaar.

99 Hier is dit! O, ek sien! Ek sien Mev. Borders wat hier staan. Sy bid. En daar's een—
een vrou wat langs haar sit daar, wat bid, het lae bloeddruk. As jy glo, sit reg daar,
dame, met jou hele hart glo jy dit, en God sal jou gesond maak, met die lae bloeddruk.
Amen. Daar het julle dit. Dis daar waar die gebed vandaan gekom het.

As jy my sal glo dat ek 'n profeet is, of, verskoon my, dienskneg, (laat die mense
struikel), lê jou hand op die vrou wat langs jou sit, want sy ly aan spatare. Julle sien, dis
reg. Amen.

Glo nou met jou hele hart nou! Sê my wat hulle aangeraak het; 'n sekere vroutjie
wat daar sit, bid vir 'n ander een, dit hou aan om te verskyn op die platvorm. Glo net
met jou hele hart! Goed.

100 Kom hier, dame. Glo jy met jou hele hart? Glo jy? Glo jy daardie maagprobleem
gaan gesond word? [Die suster sê: “Ja.” — Red.] Gaan eet dan jou aandete. Jesus
Christus maak jou gesond.

Wat glo jy? Glo jy God gaan daardie rugprobleem genees, daardie niere, en jou
gesond maak? Gaan huis toe, glo, sê: “Jesus Christus maak my gesond.” Hê net geloof,
moenie twyfel nie.

Kom, meneer. Jy was baie bly toe jy uitgekom het uit die ry daar, toe jou nommer
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geroep was. God genees hartprobleme en kan jou gesond maak. Glo jy dit? Gaan dan op
jou pad, glo, en dit alles sal jou verlaat, en jy sal— jy sal gesond word. Goed.

Hê geloof. Moenie twyfel nie, Dame, wat dink jy daarvan? Dink jy as ek my hande
op jou lê, dat jy gesond sal word? Net niks sê nie, net my hande op jou lê? [Die suster
sê: “Jy hoef nie eers aan.” — Red.] Gaan voort. “Hoef nie eers nie,” goed, dis goed.
Gaan reg voort. Amen. Dis die manier om dit te doen. Goed.

101 Kom, dame. Wat glo jy, suster? Glo jy met jou hele hart? Jy weet God kan my sê
wat verkeerd is met jou, maar sal jy dit glo? Dan is diabetes niks vir God nie, Hy kan dit
genees. Glo jy dit? Goed, gaan, word gesond. Amen.

Goed, meneer. Kom, meneer. Ek's 'n vreemdeling vir jou. Almal sê vir jou: “Ruk
jouself reg,” want jy's senuweeagtig. Maar jy kan nie jouself regruk nie, daar's iets daar
wat jou senuweeagtig maak. Dis reg. Maar jy staan in die kol nou waar dit jou nou
verlaat het. Gaan, glo dit, en dit sal nooit weer teruggekom nie. Gaan, glo dit. Amen. Hê
geloof. Moenie twyfel nie. Goed.

Baie dinge, damesprobleem, artritis. Nou glo jy God sal jou gesond maak? [Die
suster sê: “Amen.” — Red.] Gaan net, sê: “Loof God,” en—en glo met jou hele hart.

Kom, dame.

102 Glo julle daarbuite? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.]

God kan diabetes genees, enigiets in die bloed. Glo julle dit nie? Sekerlik, Hy kan.
Gaan aan, glo, sê: “Amen! Prys die Here!”

Glo julle: “Lê hande op die siekes, en hulle sal gesond word”? In die Naam van die
Here Jesus, gaan, word nou gesond, en glo met jou hele hart.

Goed,  kom  reguit  op,  meneer.  Glo  jy  God  kan  hartprobleme  genees;  maak
prostaatprobleme, alles, daardie senuweeagtigheid en alles laat weggaan van jou? Gaan
dan, glo dit in die Naam van die Here Jesus. Amen.

Glo  jy  met  jou  hele  hart?  Wat  van die  res  van julle,  glo  julle?  [Gemeente  sê:
“Amen!” — Red.]

103 Waar is julle kreupeles? Ek sien 'n rystoel. Wat sê jy, meneer? Kyk hier na my. Glo
jy my? Glo jy dat ek God se dienaar is? Jy glo. Kyk dan na my. Dis, jou probleem is met
jou bene. Jy is veronderstel om te gaan, na 'n hospitaal; maar jy wou dit nie doen nie,
want jy het gedink as jy hier kon kom, sou jy gesond word, en dan sou jy nie na die
hospitaal hoef te gaan nie. Dis reg. Glo jy dit? As jy daar sit, sal jy sekerlik sterf; soos
die melaatses. Die dokter kan niks goed doen nie. So waarom aanvaar jy nie Christus
vanaand nie, en glo dit met jou hele hart, en staan op uit daardie rystoel, en neem die
end daarvan en stoot dit rond, en gaan dan uit by die deur en gaan huis toe, en word
gesond? Waarom doen jy dit nie? Sal jy dit glo? Staan dan op. Moenie twyfel nie. In die
Naam van Jesus Christus, neem jou rystoel en gaan huis toe!

104 Glo jy met jou hele hart? Staan op jou voete, enigeen wat genees wil word. Staan
op jou voete, en glo dit.  Staan op! Ek gee nie om wat met jou verkeerd is nie hoe
kreupel jy is nie. Dit maak nie enige verskil nie. Ek daag julle uit, staan op! Staan op,
almal, elke kreupele, waar julle ook al is. In die Naam van Jesus Christus, staan op jou
voete en word gesond gemaak! Daar het julle dit, die hele gehoor staan.

105 Nou laat ons, ons hande opsteek na God. Hemelse Vader, Heer, ons wil Jesus graag
sien. Hier is U! Nie 'n swakke onder ons nie, elkeen genees. Hoe dank ons U, Vader! Nou
bid ons, God, dat U die duiwel sal oorwin in elke geval, werp al die ongeloof uit.

Satan, in Jesus se Naam, verlaat hierdie gehoor, kom hier uit! Jy het die stryd
verloor. In die Naam van die Here Jesus Christus, mag hulle genees word, elkeen van
hulle.
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