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8 Julie 1962

Dankie, Broer Borders. Laat ons net 'n oomblik bly staan vir gebed, terwyl ons ons hoofde buig. Nou 
dis 'n afsluiting van hierdie vyfdag veldtog, en ons is dankbaar vir wat die Here gedoen het. Ek wonder 
of daar nog versoeke is, wat ek seker is daar is, sal bekend gemaak word deur net jou hand op te lig, en 
sê: “Here, onthou my nou.”
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Ons Hemelse Vader, ons kom nou weer na die afsluiting van 'n byeenkoms, wat altyd is … en veral 
hierdie een, dit bring 'n—'n bietjie sentiment, bedroefde gevoel in ons hart, want ons het gekom om te 
leer en lief te wees vir mekaar, met godvresende respek en broederlike liefde. Ons dank U vir alles wat U 
vir ons gedoen het, die genades wat aan ons geskenk is. U het vir ons gedoen die uitermatige, 
oorvloediglik meer as wat ons verwag het, en ons buig ons hoofde in nederigheid en gee dank aan U.

2

En ek bid, Vader, dat U elke versoek sal seën wat agter daardie hande is. Dis al wat ek weet om te 
doen, is om my gebed en my geloof te lê op die altaar, met hulle, en vra in die Naam van die Here Jesus 
dat U elke versoek sal toestaan.

Nou, Vader, ons bid vandag dat by die afsluiting van die diens … en ons het gesien dat U die verlore 
gered het deur die week, en ons bid nou dat U die siekes vandag sal genees, vir ons. Gee dat daar nie 
enige siek mense onder ons sal wees wanneer die diens vandag verby is nie, maar mag elke persoon 
genees word. Seën al die pogings en alles wat gedoen word, tyd en moeite, mag dit geseënd wees, 
Vader. En ons wy al die resultate aan U, en vertrou om weer te ontmoet iewers díe kant van die rivier. 
Indien nie, weet ons, ons sal Daar ontmoet. Tot dan, hou ons gesond, gelukkig in die diens van God. In 
die Naam van Sy Seun, Jesus Christus. Amen.

Mag maar sit.

Ek weet net, of weet skaars, eerder, waar om te begin en wat om te sê. Ek wil eerstens sê dat ek 
altyd 'n groot respek sal hê vir 'n broer wat my gevra het om te kom na hierdie vallei, en dis Broer Fred 
Friedmeyer. Ek dink hy's 'n vriend van—van Broer Harrel.
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En die klein Arganbright familie. Mev. Arganbright was gisteraand hier; en klein Mamma en Pappa 
Arganbright. Mev. Arganbright se mense, ek weet nie wat haar naam was voor sy getroud is nie, maar 
hulle was die vroeë settlers wat hier ingekom het in ou waens, en osse, ensovoorts, en het hulle 
gevestig reg hier in Grass Valley. Hier's waar sy altyd van gedroom het. Hulle volg my in die dienste.

Broer Arganbright en ek was sendelinge byna oor die hele wêreld. Hy het by my gestaan in groot 
struikelblokke; toe ek sien soveel as twintig of dertig toordokters kom om my uit te daag, en gesit het 
aan beide kante, en 'n storm daar in bestaan geroep het. Dink julle hulle kan dit nie doen nie? Julle was 
nog net nie sendelinge nie, dis al. Hulle kan dit doen. Maar ek het die krag gesien van die Almagtige God 
wat daardie storm reg in die middel gebreek het en een plek omgedop, en die ander, soos dit, en sien 
dertigduisend swerm na die altaar op een slag, en Christus ontvang. Dis regtig iets om op die 
sendingvelde te wees! Ek wil …
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As Mev. Arganbright weer hier is vanmiddag, God seën haar en Pappa Arganbright! Ek kon haar nie— 
sien nie, haar hand skud, niks meer agter in die gebou nie. Hulle is regtig pappa en mamma vir my 
gewees.
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Broer Arganbright is tans oorsee. Ek moet hom ontmoet, binnekort. Ons gaan na Anchorage, Alaska, 
om 'n Christen Sakemanne groep te stig, Volle Evangelie Sakemanne se tak te begin. Ek praat namens 
hierdie groep, wêreldwyd. Ek gaan in Afrika in, om 'n paar te organiseer—paar takke daaronder begin. Ek 
wil hulle bedank.

En Mev. Arganbright, as jy teenwoordig is, geen wonder jy was so bly vir hierdie klein vallei nie. Of, 
ek reken dis 'n vallei, word genoem Grass Valley. Hoe ek haar hoor praat het oor soveel goeie mense! Ek 
het hulle ontmoet.

En ek wil sê vir die mense wat saam met my is, my groep hier rond en die mense wat tans kuier, kom 
hier saam met my, hierdie sonder twyfel is ons koningin byeenkoms van die elf byeenkomste wat ek 
geskeduleer gehad het. Hierdie is my sewende een. En hierdie is die koningin byeenkoms, glo ek, van 
alles wat ek gehad het. Ek het nie gedeel met siek mense die hele week nie, ek het net besig gebly met 
die woord. En dit was so 'n ding, want mens kan voel waar mense die Woord vat, of nie.
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My vrou, in die diens, sy het hieragter gesit gisteraand. Toe ek huis toe gegaan het, het sy vir my 
gesê, sy't vir my gesê: “Bill.” Nou, sy is 'n baie slim dame, baie goeie onderskeiding in, o, natuurlike 
onderskeiding; ek bedoel nie sy het 'n geestelike onderskeiding nie. Net, gesê: “Daardie mense glo jou. 
Daardie mense het jou lief.” Sy het gesê: “Jy kan 'n ware byeenkoms daar hê.” Sy het gesê: “Elkeen het 
elke Woord wat jy gesê het ondersoek, en reg Daaraan vasgehou.” En gesê: “Jy kon net die uitdrukking
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sien op hulle gesigte toe hulle gekyk het, hulle het Dit geglo.”

Ek het gesê: “Skat, dis die eerste aand, toe ek daar ingeloop het, het ek dit opgemerk.”

Solank ek lewe, sal ek dit nooit vergeet die besoekie aan Grass Valley nie. Ek was in groter plekke, 
natuurlik, groter skares, maar nooit ooit aangenaamer klomp mense wat ek voor gepreek het, as hier by 
Grass Valley nie. En ek wil die mense bedank.

Hulle sê my dat die … al die geld is opgeneem om te betaal vir die byeenkoms, 'n aand of twee 
gelede. En gisteraand het hulle 'n sendelingkollekte opgeneem vir my, en vandag het hulle gesê hulle gee 
'n liefdesoffer vir my. Nou, dit was nie nodig nie. Ek het nie gekom daarvoor nie. Ek het nooit, in my 
lewe, ooit 'n offerhande geneem nie. Ek kry 'n salaris van my kerk, van 'n honderd dollar per week. Die 
geld wat gestuur word, hou ons en sit dit terug in sending werk, alles daarvan. Dan wanneer ons genoeg 
het, om te gaan in die sendingvelde, dan gaan ek. Daarom, ons is geensinds 'n las nie.
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Ek het gepraat met Broer Harrel. Hy het my gevra om te kom na Accra. Hy glo hierdie bediening sal 
effektief daar wees. Dis meer effektief oorsee as wat dit hier is. Daardie mense, hulle wil dit hê. Hulle wil 
iets sien.

En so nou wag ek vir daardie tyd wanneer ek eendag sal gaan na Israel, om die Evangelie vir hulle te 
bring. Ek was reg daar naby, onlangs, het my kaartjie alreeds gekoop. En ek was by … Ek was in Egipte, 
en binne 'n halfuur sou ek in gewees het, daar. En die Heilige Gees, net so definitief as wat julle my stem 
nou hoor, het gesê: “Dit is nog nie die uur vir die Jood nie.” Israel sal gered word as 'n nasie. Die hele 
volk sal gelyk kom. God handel met Israel as 'n nasie, ons weet dit almal. Sien, nie as 'n indiwidu nie; 'n 
nasie. En Hy wou my nie laat gaan nie. Julle onthou.
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Hoeveel het ooit gehoor van Lewi Pethrus? Baie van julle. Die Stokholm kerk. Hy het 'n miljoen Bybels 
daarheen gestuur. Julle het gesien in die Life tydskrif waar hulle daardie Jode van onder in Iran uit 
gebring het, ensovoorts, en hulle het nooit geweet wat … was besig om te ploeg met ou hout 
instrumente en dinge, en dit het gewys prente van skepe. Ek het dit, genaamd “Drie Minute tot 
Middernag,” en—en waar ons die fotos geneem het van hulle wat inkom, geliefdes op hul rug gepak, hulle 
oues. En hulle het gesê, onderhoude gevoer met hulle, daardie Jode. Hulle het gesê: “Kom julle na die 
tuisland om te sterf?”
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Het gesê: “Ons kom om die Messias te sien.”

Wanneer die vyeboom sy botsel uitstoot, daardie geslag sal Hom sien. Dit doen iets aan my! Hulle 
soek na 'n Messias. Broer Pethrus gee hulle hierdie klein Nuwe Testament. 'n Joodse Bybel lees van agter 
na voor, julle weet. En so het hulle dit gelees. En toe hulle het, het hulle gesê: “As hierdie …” Hulle het 
nooit niks gehoor van Jesus nie.
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Hulle was daar gewees vir tweeduisend jaar, en hulle wou nie eers op daardie vliegtuie klim nie. En 
hulle het nie geweet nie. Het gelyk soos 'n voël, vir hulle. Hulle het nooit niks daarvan geweet nie. So 
hulle priester het opgestaan, die rabbi, liewer, en hy het uitgegaan en hy het gesê: “Luister! Ons profeet 
het ons vertel dat ons sou terug gedra word na die tuisland op die vlerke van 'n arend.”

Sien julle hoe naby ons is, vriend? Ons is by die deur. Onthou, wanneer die Evangelie gaan na die 
Jood, die Heidene is klaar, die deur is gesluit. Sien hoe naby dit is?

En toe kom hulle. “Het op die vliegtuig geklim toe ons rabbi vir ons vertel het dat wanneer ons … ons 
sal terug gaan na die tuisland.” Die profeet het hulle vertel. Hulle glo altyd hulle profete. “En die profeet 
het gesê ons sal terugkeer op die vlerke van 'n arend.” Daar was dit, die voël, die vliegtuig.
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Hulle het afgeklim, hulle sê: “Soek na 'n Messias.” Hulle was nie op soek na die tuisland nie; hulle het 
gesoek om die Messias te sien. Wanneer die Jood gaan soek na dit, dan is iets op hande. Hulle lees 
hierdie Boek, en hulle het gesê: “Ons glo ons profete, en ons weet die Messias gaan 'n Profeet wees 
wanneer Hy kom.” Het gesê: “As dit die Messias is, dan leef Hy, laat ons Hom sien doen die teken van die 
Profeet. Ons sal Hom glo.” Hum! Wat 'n perfekte, wat 'n perfekte ding!

Ek wil graag vyf- of seshonderd van hulle bymekaar roep. “Jy bedoel dit? Laat ons sien of Hy 
lewendig is, of nie. En reg op die grond waar julle vaders Hom verwerp het, ontvang Hom nou.” Die 
Heidene is dan klaar.
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Kom in, vinnig, bly in sommer gou. Nee, ek bedoel nie om sentimenteel te raak nie, maar ek—ek weet 
ons is aan die einde. Nou, net Iets binne-in my sê my dat iets gereed maak om te gebeur. Dit kan net nie 
voortgaan nie. Ons is net hier. Alles het reeds plaasgevind. Ek weet nie wanneer nie. Dit mag vandag 
wees, dit mag volgende week wees, dit mag wees in vyf jaar, mag tien jaar wees. Ek weet nie. Maar dit 
blyk te wees, dis baie naby. Ek kyk uit vir dit. Ons kan nie veel langer so lewe nie . Ons weet ons kan 
nie.
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So, ek is lief vir julle omdat julle luister na die Woord. God seën julle. Ek sal altyd vir julle bid.

En ek wil julle 'n guns vra. Dit is, wanneer … Ek maak gereed om nou oorsee te gaan. En wanneer die 
nagte donker is, en toordokters aan elke kant, dis bewolk en swaar, julle sal vir my bid, sal julle? 
[Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Ek sal dit onthou.

Ek wil die mense van hierdie ouditorium bedank. Hierdie is 'n mooi, pragtige plek, sitplekke so goed, 
en alles is so goed. Ek weet nie wie dit is, of dit die—die offisier dag, of wat ook al pla-… of vertrou dit—
dit toevertrou, 'n komitee van hulle. Wat dit ook al is, ek bedank hulle vir hierdie mooi gebou. Ek wil 
elkeen van julle bedank vir julle samewerking.
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Ek wil julle bedank vir die offerande. Ek—ek sal die allerbeste doen, deur die genade van God, om toe 
te sien dat dit gaan vir die Koninkryk van God, om te doen vir die Koninkryk. Julle het getrek, julle het 
deel van julle lewe daarin gesit. Ek weet dit.

En ek—ek is lief vir julle. Baie keer as ek die dinge aanroer wat Ek doen, dan is dit vanweë liefde, 
liefde teregwysend. Liefde altyd … Jy sien jou klein kindjie daarbuite in die straat, jy sou nie sê: “Arme 
kleintjie, laat hom net alleen.” Jy sal hom inkry, uit die straat, en hom korrigeer, sien, want hy kan 
doodgery word. Ek wil nie hê julle moet Dit mis nie, vriende. Ek wil hê julle moet reg daarby bly.
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Dan wil ek my broers bedank. Staan op 'n oomblik, sal julle, broers? Kom hier 'n minuut, net 'n 
minuut. Roer my hart. Ons …

“Alles werk ten goede vir hulle wat God liefhet.” In Sedalia, waar ek so graag wou gaan. Ek het 
soveel briewe daarbinne. Broer Borders, toe hy daar was, het hy gesê, op een of ander manier het hulle 
my soort van weggewys, as gevolg van iets wat ek gesê het op 'n band, iets oor doktriene. Hulle het nie 
daarvan gehou nie. So dit was goed, dis elke mens, julle weet. Maar hulle het nie geweet wat hulle doen 
nie. As hulle dit sou aanvaar het, kon ek nie kom na Grass Valley nie. Die rede waarom hulle my 
weggewys het, (hulle het nie geweet nie) dit was God wat my gebring het na Grass Valley.

Hier staan ons vanmiddag. Ek het vier samewerkende predikers hier. Een van hulle is Gemeente van 
God, wat 'n groot kerk is, 'n groot groep mense, hulle het my geborg wêreld-wyd. Die volgende is Kerk 
van God, nog 'n groot groep Pinkstermense, gehelp deur my te borg wereld -wyd. Die volgende is die 
Verenigde, of die Pinkster Eenheid, nog 'n goeie groep mense wat gehelp het; om my te borg wêreld-
wyd, kom van Los Angeles, waar sowat veertig kerke van groter Los Angeles, van die Verenigde Pinkster 
Kerk, die diens geborg het by die Cow Palace; of, ons noem dit Cow Palace, groot vee skougronde. Een 
van hulle is interdenominasioneel.
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Julle weet wat, ek wil julle iets vertel. Dis baie van die organisasies van hierdie manne wat die tye 
was wat hulle my weggewys het op dinge wat ek gesê het. Maar hierdie manne, ek verstaan dat hulle, 
hulle groepe bymekaar bring en bid. Dis wat dit gedoen het. Kyk, ons is menslike wesens, die vier van 
ons wat hier staan vanmiddag in eenheid en broederskap. Ek weet nie waar ek ooit sou staan met 
enigiets beter aan hierdie kant van die Hemel nie. Ek bedoel dit. Ek sê dit nie net om op te tree nie; ek 
het ander dinge wat ek kon sê. Maar, ek bedoel dit. Dit wys net wat jy kan doen wanneer jy jou hart 
daarin sit.
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Daardie groot organisasies is wonderlik, hulle is goed, hulle het goeie manne in hulle almal. Ek preek 
vir almal van hulle, en weet dis—dis die waarheid. Ek kan onthou die Gemeentes van God, hoe hulle baie 
kere tot my redding gekom het! Ek onthou die Kerk van God bo in Tennessee, toe ek soontoe gegaan het 
en 'n groot ouditorium gehuur het; en uitgevind het, een of ander broer het vir my geskryf en hy het een 
klein kerkie onder, en daardie yslike groot Lee Kollege het bymekaar gekom, was uitgepak met 
sesduisend, die tweede aand, en die burgemeester van die dorp en hulle kon nie eens inkom nie. Ek sal 
dit nooit vergeet nie. Hoeveel keer het die Eenheid kerke by my gestaan in die sendingvelde en oral 
anders. Die interdenominasionele, waar hulle ook al is, hulle is regte manne van God in daardie plekke.

Nou, dis die rede waarom God handel met indiwidue. Nooit het Hy gehandel met groepe nie. Sien? In 
die tyd van Noag, die sonvloed, Hy het Noag gehad. Tyd van uitroeping van Israel, Hy het Moses gehad. 
Koms van Christus, Johannes die Doper. In die dae van Christus, Jesus. In die dae van Luther, Luther. In 
die dae van Wesley, Wesley. Sien, dis net 'n indiwidu. Dis korrek. Manne van God, met wie God gehandel 
het.
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En nou, in die verskille, mag ek dit sê. Om mans te sien wat hulle groepe bymekaar bring, en bid een, 
broers, moet dit nooit stop nie. Hou dit net aan die gang, wat jy ook al doen. Dis al.

Nou, toe ons begin het oor die land. Ek's 'n liefhebber van 'n Ford. Ek hou van 'n Ford. My seun is lief 
vir 'n Chevrolet net dieselfde. Hy's net soveel vir die Chevy soos ek is vir die Ford. Wel, hy se vir my: 
“Jou rommelkas Ford sal dit nie maak nie.” Ek het gesê: “Jou ou gemors Chevy sal nie.” Maar weet julle 
wat? Hy het my seun gebly; en ek bly sy pappa. Ons het gebly met ons motor en ons het albei hier 
gekom, want ons het gesoek na Iets groter as 'n Ford of 'n Chevy. Sien? Julle weet wat ek bedoel.

19
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Wanneer ek gaan roomys koop vir my kinders, een van hulle sal sê “vanilla,” die ander een sê 
“sjokolade,” die ander een sê “aarbei,” die ander een sê “lemoen.” Wanneer ek terugkom, ek het reënboog 
kleure. Soveel verskille! Dis net in smaak. Dis alles roomys. En in 'n …

Hier staan dit vandag. Ons is almal gebore uit dieselfde Gees. Denominasie is slegs smaak. Dis alles 
roomys. Dis in die Gees van God. En weet julle wat? 'n Reënboog maak 'n verbond. Laat ons hierdie 
manier bly, broers. God seën julle. Laat ons bly, sien, 'n reënboog verbond.

God, God woon nie in 'n Sears en Roebuck Harmonie Huis nie, in elk geval. God is 'n God van 
verskeidenheid. Het julle dit geweet? Waarom maak Hy rooi blomme, blou blomme, pienk blomme, alle 
verskillende soorte blomme? Hoe, waarom het Hy nie net hulle almal wit gemaak of alles rooi nie? Waarom 
het Hy groot berge gemaak, klein berge; palmbome, eike bome? Waarom het Hy dit gedoen? Want Hy 
hou van verskeidenheid. Julle weet wat ek bedoel? Hy hou van verskeidenheid. Waarom het Hy die berg 
gemaak, dan die vlakte, die ware droë woestyn, dan die nat see? Hy's 'n God van verskeidenheid. Maar 
Hy wil hê dit moet alles harmoniseer. Dis waarom Hy my gemaak het met ore, neus, mond; jy dieselfde 
manier. Dit alles harmoniseer vir een liggaam.

20

Dis die manier wat ons kan doen, harmoniseer. In ons verskillende opinies, ons harmoniseer steeds 
omdat (ons) die smaak het niks daarmee te doen nie. Ons is God se mense, almal marsjeer saam met een 
groot doel, om siele te wen vir Christus. Mag dit altyd so wees! Mag hierdie groot gemengde groep van 
God by die byeenkoms hier 'n ewigdurende groep wees totdat Hy kom om ons Huis toe te neem. My 
opregte begeerte is dit.

Nou, vandag, het ons 'n tyd opsy gesit vir genesing, gebed vir die siekes. Ek het so 'n wonderlike 
tyd gehad met die mense wat ek ontmoet het op die straat, geluister na hulle, gesit, en die Heilige Gees 
wat my gelei het na plekke.
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Vanmôre het ek ingegaan om ontbyt te eet, daar het 'n man daar gesit. Hy mag nou hier sit. Daar 
was hy, sittend, 'n prediker van daar bo naby Tennessee. Hy het 'n groot bord vol gebakte aartappels 
gehad, en ham en eiers. Hy het net begin skree, gesê: “Broer Branham, voordat ek jou ontmoet het, kon 
ek dit nie doen nie. Ek het 'n maagseer gehad.” Hy het gesê: “Nou eet ek wat ek wil, deur die genade 
van God.”

'n Ander een het gesê: “Ek het nie enige kinders gehad nie, onvrugbaar. Nou het ek vyf seuns.”

Daar het julle dit! Sien: “Dis net die genade van God,” dis wat dit is, sien: “uitgestort in ons harte 
deur die Heilige Gees.” God seën julle altyddeur! Baie Dankie. Bedank die plekaanwysers, vir alles wat 
gedoen is. God seën julle. En ek hoop om weer terug te kom na julle. Totdat ek weer kan kom, bid vir 
mekaar, bid een vir die ander. En sluit my in, in julle gebede, as julle dit doen. God seën julle.

Nou, laat ons ons hoofde buig nou net vir die woord voor ons begin, 'n klein teks vir die 
genesingsdiens.

Genadige Hemelse Vader, dis so 'n groot eer om U kinders te ontmoet. Ek onthou eenkeer toe ek 
gestaan het op straat, niemand wou met my praat nie, vanweë my familie lewe, arm, slegte naam. Een 
of ander man het gepraat, toe het iemand anders opgekom, weggeloop en my gelos waar ek gestaan 
het. En nou mense oor die wêreld! Geen wonder U het gesê: “Hy wat dit alles sal versaak, Ek sal hom 
gee vaders, moeders, susters en broers. In hierdie wêreld, al hierdie dinge; en die Ewige Lewe in die 
wêreld wat kom.” Hoe dank ons U nie!
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Bid, Hemelse Vader, nou dat genade en barmhartigheid sal rus op ons soos ons op U vertrou en U 
dien in ons dag. Wees met ons nou. Seën alles wat gedoen word. Seën hierdie mense. O God, ek weet 
nie hoe om te sê … As ek genade gevind het in U oë, staan elke versoek toe vir dit. Mag daar geen swak 
mense onder hulle wees nie. Mag hulle genees word.

Seën hierdie pastore. Seën hulle kerke. O God, ek bid dat hierdie bekeerlinge die week 'n plek sal 
vind—'n plek in sommige van hierdie goeie kerke hier. Laat hulle weet dat hulle mans is wat hier op die 
platvorm gestaan het, en my ondersteun het en vir my gebid het, en agter my gestaan het. God, as ek 
hier gewoon het, dan sou ek wou behoort aan een van hulle, ek myself. Ek bid dat U hulle sal seën. Mag 
daar 'n outydse herlewing uitbreek in elkeen van hulle kerke, wat die vuur sal begin vir God en dit stuur 
oor die hele land. Skenk dit, Here. Genees die siekes in hulle dienste; red die verlorenes; vul met die 
Heilige Gees. En laat dit aanhou, Vader, totdat U Jesus stuur. Skenk dit, want ons vra dit in Sy Naam en 
vir Sy Heerlikheid. Amen.
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Nou, vir die jong bekeerdes wat hier is, wat hulle bekeer het gedurende hierdie dienste, wat ons 
probeer het om alles te doen wat ons kon om te help. Nou ons wil hê julle moet een van hierdie kerke 
vind van jou keuse, watter een jy begeer om heen te gaan, en gaan, en word gedoop, en gevul word 
met die Heilige Gees, en bly solank jy lewe, word 'n baie goeie helper in een van hierdie goeie kerke. 
Hulle glo die Boodskap wat ek gepreek het, of hulle sou my nie hier gehad het of my ondersteun het in
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gebed nie. Hulle het hulle gemeentes los gemaak, daarom is hulle skaapwagters; ek sou nie een ding sê 
om seer te maak nie, want ek sou 'n vernietiger van skape wees. En ek wil dit nie doen nie. Ek wil skape 
help, voer skaap-Kos. Dis die rede waarom ek probeer reg bly met die Woord.

Nou, ek wil praat vir net 'n rukkie. En ek wonder, is my stem kan almal reg hoor bo op die balkon, kan 
julle my hoor? Ek het gedink ek het die mense sien rondbeweeg. Wie ook al is … Miskien het ek dit gekry 
in die omruiling. Ek … Is dit hierdie een? Nee. Hierdie een, is dit beter? Hierdie een, dis steeds beter? 
Goed. Ek sal hierdie een vat hier en van hier af praat.

25

Nou, laat ons rustig raak nou. En verskoon my verstandelike, sentimentele gevoel, ek wou sê 
droefgeestig. Ek kan dit nie help nie. Die tyd wat ek iemand ontmoet, en lief raak vir mekaar, mekaar leer 
ken dan moet ons groet en sê: “totsiens sien jou weer eendag.” Ek haat dit om dit te doen. Maar ek wil 
julle vertel, eendag gaan ons ontmoet waar ons nooit hoef totsiens te sê nie. Dis reg, net anderkant die 
rivier! En, o, ek het soveel dinge wat ek graag vir julle daarvan wil vertel, van ervarings, wens ek het 
drie of vier weke, net om hier te bly. En, maar miskien, as die Here wil, kan ek terugkom een of ander 
tyd, dan sal ons aangaan.

Nou om net voort te gaan, die rede omdat ek gepraat het oor Abraham, ek—ek kon hom net nie kry 
bo-op die top van die berg nie. Ek het soveel dinge om te sê omtrent hom hier, in sy ervaring. En ek het 
dit gedoen om geloof te bou in julle, julle laat weet dat julle erfgename is met hom. Julle is—julle is 
Abraham se Saad. Wanneer jy dood is in Christus,dan is julle Abraham se Saad, en erfgename saam met 
hom volgens die belofte. Dink daaraan! Hoeveel hier binne is wedergebore Christene? Steek julle hande 
op. Lyk soos 'n honderd persent. Dan is julle die Saad van Abraham, en is erfgename met hom. Julle is 
erfgename. Alles wat Hy gedoen het vir Abraham, het Hy belowe om vir jou te doen. En die Woord hier is 
Sy belofte, so hou net vas Daaraan.

26

En laat ons lees daarvan. Ek wil lees uit die Boek van Jesaja, vir 'n teks, om 'n konteks te bou. 
Jesaja, die 7de hoofstuk, 14de vers.
27

Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n 
seun baar en hom Immánuel noem.

Nou wil ek graag daaruit 'n teks haal, van: 'n Superteken.

Ons lewe in 'n—'n tyd waar alles superieur moet wees. Dit sal nie verkoop nie; tensy dit die beste is. 
Dis net 'n oortreflike dag. Wat ons ooit … Die ou hoek kruideniersware winkel is omtrent almal weg, waar 
ons gewoonlik Saterdagaand heen gegaan het om die kruideniersware rekening te betaal, en—die klein 
winkeltjie. Waarom? Die groot supermark het dit doodgemaak.

28

Ek het een van julle super markte besoek. Ek het 'n storie om julle daarvan te vertel. Die water hier, 
dis goeie water, dis goed en koud. Maar dit het ons almal soort van siek gemaak, verskillende water, so 
die kinders het siek geword. Ek en my vrou, ons het gegaan na die supermark hier, om te sien of hulle 
water het. En die dame het gewys na n rak. En ons het soontoe gegaan, en dit het gelyk asof dit bier 
was in blikkies. Ek het teruggegaan, en ek het gesê: “Is dit water?”

Sy het gesê: “Lees dit.'”

So dit was water. En ek het 'n kas gekry van daardie blikkies. Ek het so klein gevoel toe ek daardie 
blikkies moes dra. Ek het gedink: “Wat as 'n Christen my sien die blikkies dra? Sou ek ooit in staat wees 
om te verduidelik dat dit water was?”

En, so, toe ek afklim by my motel. Die dame was 'n Christen wat die plek bestuur, baie goeie mense. 
En sy het gesê: “Wel, my man het gesê hy was baie dankbaar dat ons geen bierblikkies het om uit te 
pak hierdie week nie.”

Ek het gesê: “Dame, het julle opgelet dis water in blikkies?” Ek wou seker wees dat sy opgelet het, 
dit was water. En—en loop rond met hierdie klomp blikkies in my hand, julle weet, maar dis water in 
blikkies.

Nou, so, die super markte, die groot plekke, hulle het goed wat die klein hoekie winkel nie het nie. 
Dis die supermark.

En nou my ou model A motor, dis oudtyds. My Ford, wat—wat Billy verskil met my, met ons koms 
hierheen … Terloops, sy verkoeler in sy nuwe Chevy het gekook al die pad hierheen, en my remme het 
uitgebrand in my Ford. So, julle sien, dit het God gevat om ons hier te kry, in elk geval. So dis wat ons 
het, dis net volgens opinie. Hulle het albei ons hiernatoe gebring, want ons het vertrou op God, en nie 
die Chevy of die Ford nie. So, maar nou …

29

My eerste een wat ek gehad het was 'n model T. Ek het 'n Ford sedertdien. En ek het altyd 
aanspraak gemaak dat die ding sou dertig myl per uur maak. Dit was te betwyfel, maar ek het … Ek sou
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vyftien myl per uur gaan hierdie kant toe, en vyftien myl per uur daardie kant toe, julle weet. So, tussen 
dit, het ek dertig myl per uur gehaal.

Maar nou het hulle 'n super, goeiste, dit jaag jou regtig oor die grond. Ons kan nie die ou model T 
motor meer verkoop nie, want dis 'n dag van super. Alles moet oortreffend wees. En nou het hulle selfs 
super spuitvliegtuie, super hoofweë.

Wel, hierdie motors wat ons vandag het, kon nie oor die paaie ry wat ons vroeër gehad het nie. My 
eerste reis wat ek onderneem het na die Weste, dit het my sestien dae gevat om te ry van Jeffersonville 
na Phoenix, Arizona, agtienhonderd myl. Maar, goeiste, die meeste daarvan, in 1926, hulle het niks gehad 
behalwe net ou rots paaie nie. Ek was 'n jong seun wat daar gesit het, wat hierdie ou Ford bestuur het, 
ek het gedink ek maak dit in n goeie tyd. Dit sou 'n perd twee of drie maande geneem het om dit te 
doen, as my pa saam sou kom.

30

Maar sien julle nou, wat het gebeur ewe skielik? Sesduisend jaar was dieselfde man. Maar net hier in 
die laaste vyftig jaar, het dit gekom van 'n perd-en-kar, na 'n straler of 'n vuurpyl. Waarom? Die Bybel 
het gesê hulle sal “hardloop heen-en weer” in hierdie laaste dae: “en kennis sal vermeerder.” Dis 'n teken 
van die end tyd.

Super, alles moet superieur wees; dit sal nie werk nie. Selfs, hulle wil super mense hê. Ons self … 
Hulle sê my hulle het 'n televisie program wat hulle noem “superman.” Altyd iets super groots! Twee of 
drie van hulle het selfmoord gepleeg, of iets, om te probeer om die verstandelike gemoed op werk. Broer, 
ons is in die tydperk van kranksinnigheid, omdat alles super groots geword het.

31

Ons is net menslike wesens. En hulle wil 'n superras hê. Hitler het gesê dat Duitsland die superras 
was. Stalin het gesê dat—dat Russe was 'n superras. Iewers iets verkeerd. Hulle is almal gemaak van 
een boom af, so sê die Bybel, dat: “God, het deur een man, een bloed, alle nasies gemaak; een mens, 
Adam.” Uit daardie Adam kom alle rasse, swart, geel, wit, bruin, rooi, wat dit ook al is, God het dit 
gemaak van daardie een bloed. Elkeen van ons kan mekaar 'n bloedoortapping gee. Die land waar ons 
grootgeword het, het ons velle verskillende kleure gegee, dis steeds dieselfde mens.

En ek het opgelet, as 'n sendeling. Sonder twyfel, broer sou dieselfde kon sê. Ek was by die 
Hottentotte, waar hulle nie eens geweet wat jou regter- en linkerhand was nie. Maar laat hulle die 
Heilige Gees ontvang, dan doen hulle dieselfde ding wat jy doen wanneer jy die Heilige Gees ontvang. Dis 
reg! Tree dieselfde op, praat in onbekende tale, doen net dieselfde dinge wat jy doen met die Heilige 
Gees. Sekerlik! En hulle is regtig aan die brand.

Nou al hierdie, beter, beste! Nou verlaat hulle die aarde, gaan op in bane, en ruimtevaarders, 
ensovoorts. Hulle het alles so super! Wat spreek dit alles van, al hierdie? Van 'n teken van aankomende 
duisternis! Dis reg.

32

Mens het nog altyd probeer om homself te prys vir 'n prestasie deur sy eie kennis. Dit was sy—dit 
was sy ideaal die hele tyd, om te probeer om iets te bereik deur sy eie kennis. Dit het begin in die begin, 
by die Tuin van Eden. Adam, onmiddelik toe hy geval het van die genade, het hy probeer om iets te 
volbring, hy het probeer om 'n superior kerk te maak, dit was 'n manier van verlossing sonder versoening. 
Hy het probeer met 'n kerk, sy weg terug na die Tuin, sonder 'n versoening. En hy het deurgans dieselfde 
ding probeer. Die gevalle Adam probeer vandag dieselfde ding, om 'n superieur kerk te maak, een of 
ander groot intellektuele, een of ander groot aantreklike, en bevallige.

Nou, as ons net besef dat daar's net een pad terug, en dit is die manier wat God eerste aanbeveel 
het: die bloed.
33

Kain, hy het 'n kerk gebou, 'n offerhande gemaak, het geoffer, opreg, en gebid; en as God hom 
veroordeel het en Abel sin aanvaar het, op dieselfde grondslag, dan het God verkeerd gedoen as Hy dit 
gedoen het. Maar, Kain het sy eie manier gehad. En Abel het op God se voorsiene manier gekom, die 
openbaring dat dit nie vrugte (soos sommige mense dink vandag) was wat Adam en Eva uit die Tuin van 
Eden gedryf het nie.

Nou, hierdie is 'n opmerking. Ek sê dit net nie om 'n slegte opmerking te maak nie, maar net om 'n 
punt te bewys, dis nie 'n grap nie. Maar, ek het altyd gesê, die mense glo (dis waarom ek weggewys was 
in daardie ander diens) dat—dat dit appels was of iets wat Eva geëet het, dit was die oorsaak van die—
die val. As om appels te eet die oorsaak was dat vroue besef het hulle was nakend, dan moet ons weer 
die appels aangee. Dis presies reg. Ja, meneer. Dit was nie appels nie, en moenie dat enige iemand dit 
ooit in jou keel afwurg nie.

Hoekom het sy besef sy was nakend? Absoluut! Hoe het lewe gekom deur dit, daardie verdraaide 
lewe? God, die groot kontrakteur, het al die liggame hier uitgelê op die aarde, van kalsium, kalium, 
petroleum; Hy wou dit skep en dit maak. Maar sy, sy het die weg van God ge-systap. Ja, meneer. Wat 
het Adam gedoen  toe  hy  by  sy  vrou  uitgekom het?  Toe  hy  na  haar  gekom het,  het  hy  haar  swanger

34
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gevind (presies) van 'n bose, haar eie uitsondering, bevrugting het besoedelde saad ontvang. Jehova, 
voor Hy kon trou, sy vrou het dieselfde ding gedoen. En Jesus, voor Hy by Sy Bruid kon uitkom, het sy 
haarself georganiseer en die Roomse Katolieke Kerk geword. Selfde ding!

Maar Hy sal 'n Bruid he, moenie bekommerd wees nie, dit sal gekoop word met Sy Woord, net presies 
soos wat Hy vir Eva gesê het om by te bly. Hy sal 'n Kerk hê, amen, wat gekoop sal word deur Sy 
Woord!

Nou vind ons uit, al hierdie probeer om iets te bereik, maak een of ander soort van 'n—'n groot 
gedenkteken vir hulle eie naam, iets superior.
35

Nimrod, een tyd wou hy 'n manier kry om Hemel toe te gaan sonder enige versoening, hy het 'n 
supertoring gebou. Daar's baie torings, maar Hy het 'n supertoring probeer bou. Wat het gebeur 
daarmee? Dit het geval.

Volgende was Nebukadnésar, hy het 'n superstad gebou. Hy het gedink hy kon die groot mure opbou, 
mure wyd genoeg sodat hy 'n strydwa-wedren om hulle kon jaag, en die groot ysterhekke en die dinge 
wat hy gebou het. Plaas die rivier regdeur die middel; 'n tipe van die Hemel. Hangende tuine in sy troon, 
reg by die rivier, soos die rivier—Eufraatrivier; en soos die rivier van die Lewe in die tuin van Eden, en die 
rivier van die Lewe in die Koninkryk van God. En wat het gebeur? Dit het geval, want dit kon nie staan 
nie.

Ons eie nasie, 'n suster van Engeland, was altyd jaloers op haar vloot. So ons het probeer om 'n skip 
te bou eenkeer, sou nie kon sink nie, naamlik die Titanic. Maar sy het ondertoe gegaan, net dieselfde! En 
die lied, soos die digter geskryf het, “God, met Sy magtige hand, toon hierdie wêreld dit kan nie staan 
nie.” Reg.

36

Frankryk het gebou wat hulle noem die Siegfried strook. En hulle het hulle kanonne almal daar, het 
teruggekom, vroue, wyn, wat ook al nog, bly in sonde. En as Duitsland hulle ooit aangeval het, sou hulle, 
hulle net daar skiet, want hulle het die Siegfried strook gebou versterk in beton. Maar wat het gebeur? 
Die Duitsers het reg van agter af gemarseer en hulle daaruit geblaas. Sou nie werk nie.

Duitsland het probeer. Hulle het vir hulle 'n Maginot-strook gemaak, het so diep onder in die aarde 
gegaan in beton, versterk ensovoorts. Wat het die Amerikaners gedoen? Stuur in die blokbreker, en het 
hulle daaruit geblaas.

Die mens probeer om iets te bereik, maak 'n teken van sy eie werk, probeer om iets te doen.37

Kerke vandag probeer om meer lidmate te kry, maak hulle organisasie groter. In plaas van die 
aanvaarding van die openbaringe van God, trek hulle op en maak 'n sekte daarvan. Dis wat die probleem 
is, enige organisasie! Ek is nie teen my broers in die organisasies nie. Ek is lief vir my broers. Maar 
wanneer 'n organisasie hulle dokumente opteken en dit teken met 'n punt; as hulle dit met 'n komma sou 
doen, dan sou dit goed wees. As jy sê: “Ek glo dit, plus als wat God vir ons sal byvoeg.” Amen, dis goed. 
Maar wanneer jy sê: “Ons glo dit, en dit is dit! En ons will nie, wil niks anders daarin hê nie,” dan stoot jy 
God reg uit die prentjie wanneer jy dit doen. Dis reg.

O, superdenominasie! Hulle het mense probeer oplei. Geleerdheid is 'n goeie ding, maar dit sal nooit 
die plek neem van verlossing nie. Dit kan nie. God se program is nie geleerdheid, beskawing nie; maar 
verlossing! Maar die mens probeer 'n superkerk maak.

38

Die wêreld het probeer om 'n super nasie te maak, met die bomme ensovoorts. Wat het hulle 
gedoen? Totdat hulle hulleself in so 'n plek het dat hulle bang is vir mekaar. Een aanraking! Dit neem nie 
meer 'n hele leër nie. Die klein nasies, enige plek, hulle kan net aanraak en, wat dit is, die hele wêreld sal 
opgeblaas word in 'n sekonde. Jy hoef nie een of ander groot nasie te hê soos Rusland nie. Wel, 'n klein 
plekkie, 'n eiland iewers, kan dieselfde werk doen. En hulle staan daar, radar stutte, groot missiele wat 
by die duisende gereed is, met atomiese en waterstof wapens wat kan invlieg. Rusland kan een sneller 
vanmiddag raak, en hierdie hele Verenigde State sal sink onder die aarde in. En die Verenigde State kan 
een sneller raak en Rusland sink onder die aarde in. Dis reg!

Ek het gehoor die man, die wetenskaplikes in die veld, hulle het so bang geword dat hulle uitgekom 
het en God gesoek het en die Heilige Gees gevind het. Hulle weet nie wat om te doen nie! O, ek vertel 
jou, jy kan nie ondertoe grawe om daarvan weg te kom nie.

39

Ons het 'n skuiling, egter. Dis nie gemaak van staal nie. Dit is gemaak uit vere; onder Sy vlerke waar 
ons rus, en wag. Wanneer die bom vlieg, moenie bekommerd wees daaroor nie. Ons sal ook vlieg, reg na 
bo om Hom in die lug te ontmoet; weggeraap om Hom te ontmoet, in 'n oomblik, in 'n oogwink. So, julle 
sien die groot superdinge wat skrikwekkend is vir mekaar.

Dit het gekom op 'n plek waar ons probeer het om 'n superkerk te bou. Nou, julle weet dat ek  was
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geordineer in 'n Sending Baptiste kerk. En die Baptiste het in 1944 'n slagspreuk gemaak: “Ons wil 'n 
miljoen bykry in '44.” Ek het na 'n saamtrek gegaan waar hulle dit gehad het, 'n Sondagskool saamtrek, 
en hulle moes die kerk verdaag sodat die pastore kon buitentoe gaan om te rook. Dis reg. En dan vroue 
sit daarin, half naak, en dinge soos daardie, net omdat die enigste ding wat hulle moes doen was sit 
hulle naam in 'n boek. Ek het groot respek vir Baptiste, Presbiteriane, of enigeen wat die Naam van Jesus 
Christus noem. Maar, wat ek bedoel, ons moet terugkom na God se manier om dit te doen. Nie soveel 
ons probeer … Hulle wil …

Die Baptiste wil die grootste groep wees. Die Presbiteriane, wil die grootste groep wees. Die Pinkster, 
die Eenheid, wil die grootste groep wees. Die Gemeentes wil die grootste groep wees. Die res van hulle 
wil die grootste groep wees. Laat ons dit uit ons kop kry! Daar's net een Groep, en dis die Bloed-
gewaste heiliges van die lewende God, wat voorbestem is vanaf die grondlegging van die wêreld. En 
geen saad, ek gee nie om wat dit is, as dit nie ontkiem nie, sal dit nooit opkom nie. Ek gee nie om 
hoeveel keer jy by die kerk aansluit, hoeveel denominasies julle aan behoort nie; tensy daardie lewe van 
jou ontkiem word deur die Heilige Gees, sal jy nooit in die Wegraping gaan nie, jy sal nooit opstaan uit 
daardie plek waarin jy gaan onder in die graf nie. Dis reg.

40

Ja, superkerk, super denominasies, alles is super. Wel, wat het dit altyd gedoen? Alles wat die mens 
sy hande op sit het gefaal. (Nou begin ek godsdienstig voel.) Waarom? Hy's 'n mislukking om mee te 
begin. En alles wat hy probeer het om te behaal het gefaal.

41

Ons het die dag van die beste medisynes wat ons nog ooit gehad het, en tog maak dit dood omtrent 
soveel as wat dit genees. Dis reg. Ons het die dag van—van alles, is blykbaar groter. Maar kyk wat doen 
dit, dit slaan die lewe uit die mense. Ek het gestaan in Afrika en gekyk na die malaria muskiete, in hope, 
op 'n inboorling se been, sal hom nie seermaak nie; laat een my aanraak, dan sal ek so vol wees van alle 
soorte van—van goed wat hulle ingespuit het in my arms om soontoe te gaan, ek sou malaria kry die 
eerste keer as een by my kom. Sien, dit breek die sisteem af. Dit mag hier help waar dit hier pla. Dit 
verswak ons die hele tyd.

En kyk wat het ons vandag, 'n klomp … ek haat om dit te sê, dit klink ontheiligend; maar byna 'n 
klomp opgevoede idiote. Dis reg. Ek sê, as 'n sendeling, dis heelwat beter om—om te handel met 
ongeletterde heidene as wat dit is om te handel met 'n opgevoede heiden. 'n Heiden is “ongelowige.” Dis 
presies reg. O, dis so 'n wonderlike ding van hierdie dag waarin ons lewe, hoe afskuwelik!

Nou let weer op, superior, al hierdie dinge. Hitler het probeer om 'n superras te maak. Farao het 
probeer om 'n superras te maak. Ek het in Egipte gestaan, om te probeer sien die—die trone waar Farao 
gesit het. Jy sou twintig voet onder die aarde grawe om hulle trone te vind. Ek het gestaan in Rome 
waar die Keisers, dis alles … Jy kan nie eens die plek kry tensy jy diep grawe nie, die gesinkte mure 
ensovoorts, waar die Keisers was. Waarom? Dit wys dat enigiets wat die mens doen is bedorwe. Wat is 
dit alles? Al daardie dinge het gelei na geskiedenis en stof.

42

Wat maak 'n man om dit te wil doen? Wat doen dit? Is omdat daar iets daaragter is, en hy probeer 
sy eie manier in plaas van God se manier van doen. Dis die rede waarom hulle super denominasies 
probeer bou. Dis die rede waarom hulle probeer super vervoer bou, super stede, ensovoorts, dis omdat 
daar iets daaragter is. Dis wat maak dat 'n man wil tekere gaan en dronk word. Waarom doen hy dit?

Waarom wil 'n vrou haarself ontklee? Luister, susters. Dit word 'n nudiste kamp, byna. Moenie dat 
daardie gees op jou kom nie. Dis 'n gees. Glo my, as 'n dienskneg van Christus. Dis 'n duiwel; hou dit van 
jou af. Bid dat die Bloed van Christus dit van jou af sal weerhou. Ek gee nie om aan watter kerk jy 
behoort nie, dit beteken niks vir my of niks vir God nie. Die ding wat dit is, is jy reg met God? Dan die 
hele, jy hoef nie te kies …

43

Ek woon in 'n land waar hulle eike bome het, skrop eik. En in die lentetyd, die wintertyd is verby, en 
daar is al die ou dooie blare wat hang aan die eikeboom. Nou hoe gaan ons nuwe blare kry? Jy hoef nie 
uit te gaan om die ou blare af te pluk nie. Laat net die nuwe lewe inkom, en die ou blare val af.

En dis hoe dit is met Christus. Wanneer Christus inkom, dan val die wêreld weg, outomaties. 
Wanneer mense sê dat hulle gebore is van die Gees van God, en steeds die dinge van die wêreld liefhet, 
die Bybel het gesê: “As jy die wêreld liefhet of die dinge van die wêreld, is die liefde van God nie eens in 
jou nie.” Hoe kan ons daardie dinge doen?

Ons probeer superior goed bou. Nou, dis alles verrot, dis alles stof, dit sal alles terugkeer na stof. 
So, die mens begeer om 'n superteken te sien.
44

En God het eenkeer gese: “Ek gaan hulle 'n superteken gee. Ek gaan die mense 'n superteken gee.”

Die Jode wil tekens hê. Almal wil tekens hê. En hulle wil tekens hê. Die wêreld vandag wil tekens hê. 
Hulle probeer hulle eie tekens maak. Maar God gee hulle 'n teken! Dis reg. Die sig-sag van die weerlig op 
'n swart stormagtige aand, wys dat daar lig kan wees in die tyd van duisternis. Dis reg.
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God het gesê: “Ek gaan hulle 'n teken gee: 'n Maagd sal swanger word!” Hoe nederig het Hy dit 
gemaak! Hierdie is 'n super teken. “'n Maagd sal swanger word en 'n kind baar, 'n seun, en Sy Naam sal 
genoem word Emmanuel, 'God met ons.'” Daar is 'n super teken!

Hoe treffend behoort dit te wees, dat God Homself 'n baba sou word! Hoedat God die wêreld so 
liefgehad het! Dis een van die belangrikste Skrifte wat daar is, hoedat: “Die liefde van God wat die 
wêreld so liefgehad het, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het; vir wie ookal in Hom glo, nie verlore sou 
gaan nie, maar die Ewige Lewe kan hê.” Die einste stof wat Hy geskep het op die aarde, Hy het daardie 
stof geword. Hoe treffend behoort dit te wees! God, Emmanuel, verander Sy vorm van God na 'n Mens, 
strek sy tent van die sterre van die Hemel, om te lewe hier op aarde met vuil skepsels, soos ons. Die 
liefde van God, hoedat Hy dit sou doen!

45

Hoe treffend behoort dit te wees vir die sondaar, om te weet daardie klein Jehova wat huil in 'n 
moeder se arms, klein Jehova, nie gekom het in die glans van 'n Engel nie. Hy het gekom as Abraham se 
Saad. Hy het gekom as 'n man. Hy het nie gekom deur die goue gange van die Hemel nie. As dit sou 
wees, sou dit wees vir die welgesteldes. Maar Hy was gebore in 'n krip, so arm, Hy moes 'n baarmoeder 
leen om in gebore te word. En toe Hy weggegaan het, het Hy 'n graf geleen om in begrawe te word. 
Jehova, Emmanuel, 'n super teken! Amen.

God het profete gestuur, Hy het tekens gestuur, Hy het alles gestuur. Maar het gesê: “Ek gee jou die 
superteken nou, die groot teken; Ek, Myself, Ek daal neer om te woon tussen julle, genoem word 
'Emmanuel.'” Dit behoort die mense te tref; Homself vlees gemaak en onder ons gewoon! Gebore in 'n 
vuil, stinkende stal; klein Jehova, lê nie in 'n pienk mandjie in 'n hospitaalkamer nie, maar in 'n stinkende 
krip oor 'n mishoop in 'n stal. Emmanuel! Die Skepper van Hemele en aarde, met doeke toegedraai! 
Halleluja! Klein Jehova wat speel as 'n kind, Jehova as 'n tiener, Jehova as 'n skrynwerker, dit behoort 
treffend te wees! Maar, dis so simpel, die wêreld mis dit met 'n miljoen myl.

46

'n Vrou nie lank gelede nie, ek het gepreek oor die Godheid van ons Here Jesus Christus, en sy het 
gesê: “Mnr. Branham, ek waardeer jou prediking, maar” het sy gesê: “daar's een ding wat jy doen wat ek 
sekerlik nie met jou saamstem nie.”

47

En ek het gesê: “Wat is dit, suster? As daar net een ding is, is ek dankbaar om u te ontmoet,” het 
ek gesê: “omdat daar gewoonlik omtrent 'n honderd dinge is.”

En sy het gesê: “Wel, daar's een uitstaande ding.” Natuurlik, sy het behoort aan 'n kerk wat nie glo 
in die Godheid van Christus nie; net soos wanneer ek vandag sien wanneer hulle Hom terugdruk, en net 
'n profeet uit Hom maak. O, goeiste! Sy het gesê: “Jy spog te veel oor Jesus. Jy maak Hom Goddelik.”

Ek het gesê: “Hy was Goddelik!”

“Wel,” het sy gesê: “Hy—Hy kon nie Goddelik wees nie.”

Ek het gesê: “Wel, Hy was Goddelik.”

Sy het gesê: “Wel, Hy kan nie wees nie. Ek sal vir jou bewys, deur jou eie Bybel, dat Hy nie Goddelik 
was nie.”

Ek het gesê: “Ek wil graag sien hoe jy dit doen.”

En sy het gesê: “Goed, neem jou Bybel en blaai na Johannes, die 11de hoofstuk.”

Ek het gesê: “Goed. Ek weet net wat jy gaan sê, want ek ken dit feitlik uit my kop.”

En sy het gesê: “Jesus, op Sy pad om Lasarus op te wek uit die graf, die Bybel het gesê: 'Hy het 
geween.'”

Wel, ek het gesê: “Sekerlik.”

En sy het gesê: “Wel, nou, hoe kon Hy Goddelik wees, en ween?”

Ek het gesê: “Dit was die mens-deel wat gehuil het. Dis reg. Jy mis om te sien dat Hy Emmanuel 
was. Hy was beide mens en God.” Ek het gesê: “Hy was 'n man wat gegaan het na die graf, huilend. 
Maar toe Hy Sy skouers teen mekaar trek en gesê het: 'Lasarus, kom uit, en 'n man wat al vier dae dood 
was, en gestink het, kom na vore en leef, dit het meer as 'n man gevat!” Reg.

Hy was 'n man toe Hy afgekom het van die berg af daardie nag, honger, soekend na 'n boom om iets 
te ete te kry. Maar toe Hy vyf broodjies en twee visse geneem het, en vyfduisend gevoed het, dit was 
meer as 'n man. Dit was die Skepper, Jehova! Reg.

48

Hy was 'n man toe Hy gelê het op daardie skip daardie nag, en die tienduisend duiwels van die see 
gesweer het hulle sou Hom verdrink. Dobber soos 'n bottelprop, toe die golwe opgekom het. Hy was so
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moeg van preek dat Hy nie eens kon beweeg nie, het Hom nie eers wakkergemaak nie. Maar toe Hy eers 
wakker was, halleluja, het Hy uitgegaan en Sy voet geplaas op die boog van die skuit, opgekyk en gesê: 
“Vrede, wees stil,” dit was meer as 'n man. Dit was God Wie die golwe van die see kon stil maak.

Dit was 'n man wat geroep het om genade by die kruis: “My God, waarom het U My verlaat?” Maar 
op Paasoggend, toe het Hy die seëls van dood, hel, en die graf, gebreek het, en weer opgestaan het en 
gesê: “Ek is Hy wat dood was, en lewe vir ewig,” dit was meer as 'n man. Dit was God in Sy Seun. Amen.

Elke man wat ooit iets werd was, het dit geglo; elke digter wat … elke hart kon prikkel, wat ooit 
enigiets gedoen het.
49

Eddie Perronet, wat die inhuldigingslied geskryf het. Sy liedjies wou nie verkoop nie. Eendag het die 
Gees hom beetgepak, hy het die pen met sy hand gevat, hy het geskryf met die Gees.

Almal begroet die krag van Jesus se Naam!
Laat Engele eerbiedig neerbuig;
Bring die koninklike kroon,
En kroon Hom Opperheer. Amen

Ou blinde Fanny Crosby, een aand is sy gevra waarom sy nie wêreldse liedere skryf nie. Sy het gesê: 
“Ek's 'n Christen.” Hoeveel verskillend is sy nie van Elvis Presley nie!

Hulle het gesê, wel, die man het haar bespot en gesê: “Daar is nie so-iets nie.” Het gesê: “Wat 
bedoel jy, as Hy nie jou oë sal oop maak nie?”

Sy het gesê: “God het my lot gekies.”

En hy het gesê: “Wel, hoe sal jy ooit weet? As jy sterf, en daar is so 'n plek, jy kan Hom nie sien 
nie.”

Sy het gesê: “Ek sal my sig Daar oorkant hê.” “Wel,” het hy gesê: “wat as jy nie kan sien nie?”

Sy het gesê: “Ek sal Hom ken, in elk geval.”

Het gesê: “Hoe dink jy sal jy Hom ken?”

Het gesê: “Ek sal die spykermerke in Sy hand voel.” Sy het omgedraai, en inspirasie het haar getref, 
en sy het gesing:

Ek sal weet, ja, ek sal Hom ken,
En verlos aan Sy, sy sal ek staan;
Ek sal Hom ken deur die spykermerke in Sy hand.

Goeiste! Sy het geskryf:
Gaan my nie verby, O Saligmaker,
Hoor my ned'rige roep;
Wyl U ander besoek,
Moenie verby my gaan nie.
Want, U die Stroom van al my troos,
Meer as lewe vir my,
Wie het ek op aarde naas U?
Of wie in die Hemel behalwe U?

Sekerlik, enigiemand wat ooit enigiets beteken het, het Hom geglo om Emmanuel te wees! Hy was 
meer as 'n profeet. Hy was 'n profeet, maar Hy was 'n God-Profeet; Emmanuel, God in vlees.
50

Hy het nooit met die verwelkoming van die Hemel gekom nie. Hy het nooit gekom soos 'n Engel nie. 
Hy het gekom as Abraham se Saad, om die laaste-dag super teken van God te wys. O, ja, om 'n 
Supersaad te maak, 'n supergeslag, die geslag wat belowe is, Abraham se geslag, om'n super Saad voort 
te bring waarvan ons gepraat het, 'n super Christus.

Wat het hulle gedoen aan Hom toe Hy aarde toe gekom het? Hulle het Hom bespot. Hulle het die 
Gees wat in Hom gewerk het, waar Hy geeste kon onderskei, ensovoorts, hulle het gesê: “Dis die Duiwel. 
Hy is Beëlsebub, 'n fortuinverteller.” En in die fisiese deel, die liggaamsdeel, hulle het dit gehang aan 'n 
boom en Hom dood gemaak.

Maar Hy was 'n superteken! Hy het weer opgestaan op die derde dag, want Hy het die Woord van 
God vertrou. Dawid het gesê, onder inspirasie: “Ek sal nie Sy siel in die doderyk los nie, nóg sal Ek nie 
toelaat dat My Heilige korrrupsie sien nie.” Daarom het Jesus geweet dat die Skrif van Hom gepraat het, 
dat Hy nie korrupsie sou sien nie. Korrupsie tree in binne twee-en-sewentig uur, op 'n dooie liggaam. Ons 
weet dit. En Hy het geweet, een of ander tyd tussen in, dat Hy sou opstaan uit die dood. En Hy het 
opgestaan uit die dood, want Hy was 'n super  teken.  Die  profete  was  tekens,  sekerlik,  maar  hulle  het
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gesterf en het in die graf gegaan. Maar Jesus was die super teken, Hy het uit die graf opgestaan! Amen. 
Superras! Ja, meneer. 'n Superieur Christus!

Na tweeduisend jaar nou, tweeduisend jaar, met al die kritici en alles anders, Hy bly steeds dieselfde 
vandag! “Ek sal jou 'n superteken gee, 'n aansienlike teken.” Die mense wil iets super hê, so die Kerk het 
iets superieur gekry. Nie net 'n handdruk, nie net 'n—'n formele doop nie; maar 'n doop van die Heilige 
Gees! Nie net 'n wesenlike droë-oog bekering nie; maar 'n Gees van Christus wat leef in hulle, bring hulle 
einste lewe op tot 'n punt wat Christus dien en lewe met Christus.

Nou, die Bybel het gesê, gisteraand waar ons opgehou het (Abraham, het vir Abraham gesê) in 
Génesis, 22ste hoofstuk, 16de en 17de vers, Hy het gesê: “Jou saad sal die poort van sy vyand in besit 
neem. Jou saad Abraham, sal die poort van die vyand in besit neem.”

52

Toe Rebekka gekies was vir Isak, die seun, dieselfde was ook vir haar gesê. Eliëser, 'n tipe van die 
Heilige Gees wat die Bruid kom vind het, het haar gevind in die koelte van die aand. Begryp wat dit is? 
Hierdie dag, die laaste dag, laaste deel van die dag, wanneer die Aandligte skyn, het Hy haar gevind.

En let op, hy moes deel met twee verskillende mense. Sy het 'n familie gehad. Maar die enigste een 
wat Eliëser moes mee deel was haar moeder en haar broer.

Maar hy was agter daardie bruid. So, soos Abraham vir hom gesê het: “Gaan, soek 'n bruid onder my 
mense. Moenie een van hierdie vreemdelinge vat vir sy bruid nie.”

En hy het gesê: “Nou, wat as die vrou nie saam met my wil kom nie?”

Het gesê: “Dan, as sy sal nie kom, dan is jy vry van jou eed.” Toe het hy sy hand op sy heup gesit, 
en gesweer daarby.

Let op, Eliëser het die vrou gevind, hy het geweet dit was sy. En let op, hy moes onderhandel met 
twee mense, haar moeder en die broer. Die vader, res van hulle, het niks gehad om te sê nie. Moeder en 
broer!

53

So het die Boodskapper, die Heilige Gees van God, in hierdie laaste dae, soek die Bruid uit. Hy moes 
deel met die kerk wat haarself noem die “moeder,” die Katoliek; en die“broer,” die prediker. Dis presies. Hy 
moes deel met daardie twee. Hulle was die wat 'n kabaal opgeskop het daaroor.

Maar nou het hy gesê: “Jy moet jou keuse maak. Sal jy gaan?”

En kyk, vinnig, sodra sy gehoor het van Isak, voor sy hom ooit gesien het, het sy gesê: “Ek sal 
gaan!”

Waarom? Sy was 'n bloed verwant van hom. Kyk, dit was Abraham se broer se kind. Isak en Rebekka 
was neef en niggie, bloedverwant; wys dat die Kerk in die laaste dae Bloed verwant sal wees van 
Christus. Die einste God wat Christus uitverkies het, Wie se … was die Lam geslag voor die grondlegging 
van die aarde, die Kerk self, se naam, was in die Boek geplaas voor die grondlegging van die wêreld. En 
Rebekka, sodra sy gehoor het van Isak, daar was iets in haar wat haar reguit na hom toe aangetrek het, 
hoewel sy het hom nie gesien het nie, of niks, tog wou sy gaan uit haar eie keuse weg van moeder of 
broer.

En vandag, as daardie Lig van God daardie Heilige Gees ooit prik, 'n—'n voorbestemde Saad, wie se 
naam geplaas is op die Lam se Boek van die Lewe voor die grondlegging van die aarde! Die Bybel sê dit. 
Dis reg. Die Lig sal skyn! Jy kan preek vir sommiges, en dit lyk asof dit net soos water van 'n eend se rug 
afval. Maar laat dit eenmaal daardie Saad tref, en kyk wat gebeur vinnig, iets is daar sommer dadelik! 
Waarom? Dis voorbestemde Saad wat voortkom. Dit moet kom. En wanneer daardie Lig, die Evangelie, dit 
tref, kry hulle dit. Die res van hulle sal opstaan en wegstap; dis nie vir hulle nie. Die Bybel het gesê dat 
die mense was “voorbestem tot veroordeling,” Boek van Judas. Alle Skrif is deur inspirasie.

54

Nou, toe daardie Lig klein Rebekka tref,het sy geweet iets binne-in haar, en dit het haar na Isak 
gebring. Sy het haar gesig met n sluier bedek. Sy wou niks meer te doen hê met haar eie denke nie. Isak 
was haar denke van toe af. En die Kerk self, wanneer dit daardie Krag van God tref, die doop van die 
Heilige Gees, uit die denominasionele kerke, uit die Katolieke kerk, waar dit ook al is! Wanneer daardie 
doop van die Heilige Gees 'n werklikheid gemaak word vir mense, hulle wat voorbestem is (soos julle 
mense hier) tot die Ewige Lewe, sien Dit en loop Daarin. Wat is dit? 'n Superteken. En, die vyand, besit 
die poort van die vyand!

55

Kyk na Abraham se natuurlike saad. Moses, hy het die poort van Egipte besit, daardie groot stad. Hy 
het die poort van die Rooisee besit toe hy daar gekom het. Hy het.
56

Kyk na die Hebreeuse kinders, die vyand was die vuur. Hulle het die poort van die vuur besit, sodat 
dit hulle nie kon brand nie.
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Kyk na Daniël in die leeukuil, Abraham se saad, hy het die poort van die leeus se bekke besit. Hy kon 
nie sy bek oopmaak nie. Ek glo God het afgekom in daardie Vuurkolom, en het daar gestaan tussen 
Daniël en daardie leeus. Enigeen weet dat 'n leeu is bang vir vuur. En hy het daardie Lig gesien warrel, 
en daardie leeu wou nie na hom gaan nie. Dit was die Engel van die Here. Daniël het die poort van die 
leeukuil besit. Waarom? Hy was die saad van Abraham.

Al hierdie groot stryders, ons kan ure neem met hulle. Het baie van hulle hier neergeskryf. Ek sal dit 
uitlaat, vir tyd. Want, hulle almal het gesterf in die geloof, almal het gegaan in die grond.
57

Maar toe kom die Supersaad een dag, die koninklike Saad, en Hy het die poorte besit van die dood, 
hel, en die graf. En Hy na vore gebring, na Sy opstanding, 'n Ewige superteken: “Hierdie tekens sal hulle 
volg wat glo!” Vandag, is dit 'n “miljoen-meer,” dis 'n denominasie, dis 'n organisasie. Maar Jesus het 
gesê. “Hierdie tekens sal hulle volg,” 'n superteken. God, sê eenmaal enigiets, Hy kan dit nooit terugtrek 
nie.

Sommige mense sê: “Dit was net vir die apostels.”

Wat het Jesus gesê? “Gaan in die hele wêreld in en verkondig die Evangelie aan elke skepsel.” Hoe 
ver? Die hele wêreld! Hoeveel? Elke skepsel! “Hy wat glo en gedoop word sal gered word; hy wat nie glo 
nie sal veroordeel word. En,” 'n voegwoord: “hierdie tekens sal hulle volg wat glo.” In die hele wêreld, en 
elke skepping, elke skepsel!

58

Ek kan jou wys waar God gawes en krag in die kerk sit. Ek wil hê iemand moet sy vinger sit op 'n 
Skrif gedeelte en wys my waar Hy dit uitgeneem het, waar Hy dit terug gevat het van die kerk. Dis 'n 
super teken vir die gelowige, dat ons beweeg van dood na Lewe, omdat ons die Heilige Gees voel, en Dit 
sien werk in ons lewens en ons verander van wat ons was na wat ons nou is. Amen. Hy het opgestaan 
uit die dood. Dank God!

Maak die Woord super in die laaste dae, Hy lewe steeds in die Saad van Abraham, met 'n 
superteken. Die teken wat Hy belowe het aan Abraham, die Supersaad in die laaste dae sal dieselfde 
teken waarneem, dieselfde dinge doen. Want God moes Christus laat sterf, Emmanuel, om Hom weer op 
te rig, om die Heilige Gees te stuur ('n Ewige Een wat nie kon sterf nie) om te lewe in die Kerk en om 
daardie teken te produseer. Van al ons sielkunde, van al ons groot leermeesters, van al ons teoloë, 
daar's nie een wat lewe op die aarde vandag wat dit kan voortbring nie. Dit neem die Heilige Gees, en 
Hom alleen! So, Emmanuel, dieselfde gister, vandag, en vir altyd, God het Hom opgewek uit die dood, en 
Hy is hier met ons na negentienhonderd jaar, lewend, die superteken!

59

Ons het alle soorte tekens. Ons het tekens hier en tekens daar. Maar God het 'n superteken gegee, 
Emmanuel, die Saad van Abraham wat vlees geword het en onder ons gewoon het, gesterf, weer 
opgestaan; om die Kerk te verlos, en om die Kerk te heilig, dat Hy mag lewe in die Kerk en steeds die 
super tekens aan andere voortbring soos die tydperke verby gaan, soos Hy beloof het. Nie 'n 
superorganisasie nie maar 'n superteken. O, gebore uit Sy einste Lewe, God se Eie Lewe wat leef in ons, 
produseer dieselfde teken wat Hy gedoen het by Sodom, daar deur die profeet Abraham.

God het altyd profete gegee. God gee profete. En as Hy profete stuur vir die mense, dis gewoonlik 
die teken van n oordeel wat volg. Het julle dit geweet? Wanneer profete gestuur word op die aarde. Nou 
ek wil iets deel met julle net vir 'n oomblik, voor ons in die gebedslyn gaan, die volgende paar minute.
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Toe God Noag gestuur het in 'n intellektuele eeu, 'n verspotte boodskap aan hulle, want dit het nie 
gepas in hulle toestand van daardie dag nie. Maar God het Noag gestuur as 'n profeet, wat geprofeteer 
het dat die einde op hande was. En God het hom laat leef om dit te sien gebeur.

Toe God gestuur het, het Israel uit Egipte gevat, Hy het vir Moses gestuur, 'n profeet, om te 
profeteer aan 'n wetenskaplike eeu in Egipte. 'n Profeet, 'n teken van die komende oordeel.

Daniël was 'n teken vir Babylon.

En Johannes was 'n teken vir die Jode.

Nou daar is 'n superteken, van die Heilige Gees. Ons weet, ons weet absoluut dat Christus steeds 
lewe en regeer. Hy is die superieur Een.
61

Jy praat van 'n super mens? Die Duiwel het iets om die einste ding wat God gemaak het na te maak. 
Alles wat die Duiwel het, het hy gemaak van iets wat oorspronklik was. Die duiwel kan nie skep nie. Nou 
weet julle dit. As die Duiwel 'n skepper is, dan het ons twee skeppers. Die duiwel kan nie skep nie. Hy 
verdraai wat geskep is. Nou kyk, soos 'n—'n … Wat is 'n egbreuk? Egbreuk is die regte daad verdraai. 
Wat is 'n leuen? Dis die waarheid wat verdraai is. Wat is sonde? Ongeregtigheid. Dis geregtigheid wat 
verdraai is. En enigiets wat die duiwel het is iets wat verdraai is van die oorspronklike wat God gemaak 
het.  Dis  die  rede  waarom  hulle  Jesus  genoem  het  “Beëlsebub”.  Daardie  ou  fortuinverteller  duiwel
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daarbuite, dit was 'n verdraaide gees in 'n profeet. Sien?

En dis dieselfde ding vandag. Hulle verstaan dit nie. Maar as hulle die Bybel sou lees, die Bybel het 
gesê dit was 'n superteken.

Kyk na daardie klomp 'n honderd-en-twintig klein ongeletterde vissermanne, ensovoorts, wat gegaan 
het in die boonste vertrek op die Pinksterdag. Hulle het uitgekom met 'n superteken. Daar was mense 
wat daar gestaan het, van alle nasies onder die Hemel. En hier was hulle, het nie eens hulle eie taal 
geken nie, en praat in die taal van elke nasie onder die Hemel. Superteken! O, goeiste, ons kan 
voortgaan en voortgaan en voortgaan! Superteken, Hy is die superteken.

62

Hy is die laaste teken. En, onthou, die superteken in Abraham se tyd was wat? Wanneer die God 
Homself gemanifesteer het in die vlees, en so gewys het dat hierdie groot manifestasie van die wete wat 
Sara gesê het in die tent. Die laaste teken wat Israel gekry het voor haar verwerping, en noem Jesus 
“Beëlsebub,” was toe Jesus hulle gedagtes kon lees wat in hulle harte was. Jesus het gesê dat hierdie 
generasie dieselfde sal ontvang! Dis die laaste! Wat is dit? Dit was God met Abraham; dit was God in 
Christus. God met Abraham; God in Christus, Emmanuel. En vandag is dit God in Sy Kerk, die super teken 
dat God steeds lewe. Glo julle dit? Moenie ooit daarvan weggaan nie. Bly daarby. Dis die laaste ure. Dis 
die laaste ure van die wêreld se geskiedenis.

Nou dis 'n bietjie later as wat ek gedink het, dis kwart oor vier, so ek moet ophou, en begin bid vir 
die siekes.
63

Superteken! “Ek sal hulle 'n ewigdurende teken gee. Ek sal hulle 'n teken gee wat hulle nie kan 
vernietig nie.” En hulle kan nie, want, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Maak nie 
saak wat jy probeer om te doen met dit nie, jy sal nooit in staat wees om dit te vernietig nie. Die 
enigste ding om daarmee te doen, is om dit te glo.

En nou deur hierdie week, julle lieflike mense, ek sou 'n—'n ellendige huigelaar wees om hier te staan 
voor mense wat God liefhet en probeer om hulle enigiets te vertel wat verkeerd is; ek sou 'n bedrieër 
wees; ek behoort nie te staan agter die lessenaar nie; ek behoort nie te wees in die geselskap van 
hierdie goeie predikers nie; ek behoort nie te wees in julle geselskap nie; ek behoort te wees met die res 
van die sondaars en—en skynheiliges. Maar omdat ek Dit glo, en God gekies het dat dit moet voortkom in 
die laaste dae, en dit bewys het deur Sy Bybel, dis waarom ek hier is.

Ek's nie hier vir gewildheid nie. As ek sou, sou ek radioprogramme en televisie gehad het, sou alles 
uitgesaai het op televisie ensovoorts. Hulle soebat die mense vir hulle geld, en dinge soos daardie; ek wil 
nie daardie goed hê nie. Ek wil guns hê van my God, en dis al. Ek wil wees, waar as Hy my stuur na waar 
daar net vyf mense in 'n kerk is, en sê: “Bly daar vir ses maande,” ek net daar sal bly. Ek het niks om my 
vas te hou nie. Dis reg. As Hy my oorsee stuur na 'n honderd miljoen mense, ek sou net daar wees. Een 
of ander manier sal Hy daarvoor sorg, Hy het altyd en Hy sal.

64

Maar om eerlik en opreg te wees, en ek sê julle, my vriende, Christus lewe vandag. Hy is nie dood 
nie. En Hy's 'n ewigdurende teken, soos ons dit deurgegaan het deur Abraham, deur die dae van Jesus, 
en reg tot hier, dat dit die laaste ding is om te gee aan die kerk.

Laat my 'n voorspelling maak. Ek profeteer nie. Ek voorspel. Ek voorspel dat in die volgende paar jaar 
alle organisasie godsdienste gedwing sal word om 'n standpunt in te neem. En hulle sal 'n unie van kerke 
hê, en 'n groot boikot sal hierdie unie van kerke volg. Alle denominasies sal gedwing word daarin; almal 
van hulle. As hulle dit nie doen nie, daar sal 'n verskriklike boikot wees. Byna elkeen van hulle het vandag 
(onwetend) aangesluit by daardie Wêreldraad van Kerke, verkoop hulle geboortereg; Protestante, 
“broers,” met die “moeder,” Katolieke van Rome. Hulle sal dit doen. Julle weet die Bybel het gesê dat die 
onkruid sal gebind word, eerste gebondel word. Hulle bondel almal in een groot groep. Die Bybel het gesê 
hulle sou 'n beeld maak tot die bees. Ek glo dit sal gebeur, binnekort, dat as mense nie aansluit by een of 
ander organisasie nie, of een of ander kerk, ingaan, hulle deure gesluit sal word.
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Hierdie nasie het altyd Israel getipeer. Israel, vind ons uit, kom in 'n ander land, neem die inwoners, 
slaan hulle dood, jaag hulle uit, skuif hulle terug en beset die land net soos ons gedoen het met die 
Indiane. Toe het God hulle daardie land gegee. God het ons hierdie land gegee. Let op wat plaasgevind 
het. Hulle het groot manne in daardie dae gehad; Josua, 'n koning; hulle het Dawid gehad; hulle het 
Salomo gehad; beroemde manne. Maar uiteindelik het dit uitgewerk dat hulle 'n opstandige aan beheer 
gekry het, Agab, 'n louwarm gelowige. Dit was nie soveel Agab nie; maar dit was daardie vrou agter 
hom, Jesébel, van 'n ander ras, van 'n ander klas, nie 'n Israeliet nie, sy was 'n heiden, 'n 
afgodsaanbidder. Sy was die een wat die vuil werk gedoen het, sy het vir Agab gesê wat om te doen. En 
ons het gewerk op dieselfde manier, ons het 'n Washington gehad, 'n Lincoln, nadat ons die Indiane terug 
gedruk en hulle grond gevat het. Maar wat het ons gedoen? Deur politiek, het ons die einste ding 
gedoen waaruit ons hierheen gekom het voor vir vryheid van. Dis presies reg. 'n Jesébel, 'n Herodias, en 
'n Jacqueline, getroud twee keer vantevore, leef met haar derde man, lewe daar nou. En tog die mense
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val daarvoor, oë verblind. En daar is dit!

Kyk net, wat ons saai sal ons maai! Sy's by die einde. Ek het geprofeteer in 1956 wanneer Billy 
Graham sou terugkeer, en ek het gesê dat Tommy Osborn sou terugkeer, en Amerika sou haar laaste 
oproep kry.
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Verskeie jare gelede, Dit het die Maginot strook presies voorspel, presies wat sou plaasvind, presies 
Kennedy sou die plek neem, en van dit, en dat daar 'n Katolieke President hier sou heers, en wat dit sou 
wees. En daar's net nog twee dinge wat oorbly, van sewe dinge wat Hy vir my gesê sal gebeur perfek. 
Dis reg. Dis op ou geel papier. Ons is by die endtyd.

Onthou, broer, in die dae van daardie land daar in Israel, toe sy verkeerd gegaan het, God het 
iemand gehad om op te staan, met die naam van Elía. Hy was nie veel van gedink nie. Ons het geen 
geskiedenis van sy lewe nie, ons weet nie waar hy vandaan gekom het nie. Die enigste ding wat ons 
weet, hy het gegaan na die Hemel in 'n vuurwa. Hy was soort van 'n woudsman. Hy het onsedelike vroue 
gehaat, en hy het nie nagelaat om daardie Jesébel te vertel wat sy gedoen het nie.
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Net voor die koms van die Here Jesus, was daar nog een wat gesalf was met sy gees, genaamd 
Johannes, ook 'n woudsman. En hy het onsedelike vroue gehaat. Hy het nie gefaal om vir Herodus te sê 
dat dit verkeerd was van hom om te lewe saam met sy broer Filippus se vrou nie. En Herodias het sy kop 
laat afkap. Reg.

Dis weer voorspel, Maleági 4, dat dit weer sal gebeur. Daar sal 'n Supersaad opstaan. Daar moet iets 
wees wat opstaan wat ruggraat het en Christen integriteit, sekerlik, wat hierdie Jesébel godsdiens sal 
neem wat selfs in ons Pinkstergroepe ingedruk word, iemand sal staan met Christelike Gees en vuur, met 
die Heilige Gees daaragter, om te bewys dat Dit reg is. Dit sal Lig wees in die aandtyd! En Hy sal die 
Geloof van die kinders weer herstel na die pinkstervaders, weg van hulle dogmas en geloofsbelydenisse. 
Dit moet kom, en dit sal kom! In die Naam van die Here, dit sal kom!
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Hierdie klein, swak, onbeduidende, sogenaamde man prestasie; mense laat wegkom, en kaart speel, 
en vier of vyfkeer trou, en diakens wees in kerke en dinge soos daardie, dis regtig 'n skande in die oë 
van God, dan noem hulle dit godsdiens van Christus; predikers, mans, vroue, gemengde swem, buite op 
die paaie en kortbroeke dra, sigarette rook! Wel, die ruggraat van die nasie is gebreek wanneer vroue 
optree soos dit. Vrou is die ruggraat van 'n nasie. Dit is nie die rooiborsie wat die appel pik wat die 
probleem is nie, dis die wurm by die kern. Ek is nie bang vir Rusland se atoombomme nie. Nee, inderdaad. 
Wel, ons eie slegtigheid is wat ons doodmaak. Dis 'n verrot tot die kern, met onsedelikheid. Dis reg.
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En julle mense, ek moet dit sê, moenie dat enigiemand ooit iets inprop oor kommunisme nie. 
Kommunisme is niks. Dis net 'n instrument in God se hande. Ek wil enige Bybelleser, enige profeet, vra om 
my te wys waar die Bybel sê dat kommunisme ooit sal regeer. Dit is nie kommunisme wat gaan regeer 
nie.
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Dis Romeine wat gaan regeer, volgens die Bybel. Laat ek dit sê, ter afsluiting. Daar's drie groot 
gordyne vandag. Een van hulle is die ystergordyn. Die ander een is 'n bamboesgordyn. En die ander een 
is 'n purpergordyn; hou daardie een dop, dis die een wat gaan regeer.

O, kan julle nie sien dat die hele ding reg op dit kyk nie? Die kerk raak … “Tensy daar 'n wegval kom, 
kan die man van sonde homself nie openbaar nie.” Die kommuniste, die louwarmheid van die kerk, die 
onbeduidende loop. God, wees genadig! Gesê, in daardie dag sal Hy 'n superteken stuur tussen hulle, Hy 
sal mense roep vir Sy Naam's ontwil. Hy sal dit doen!

Een-en-dertig jaar gelede het ek my lewe toegewy, en gesterf, die ou William Branham, en myself ('n 
diens) gegee respekvol om die—die vullis van die Naam van Jesus Christus te verwyder, en om die Woord 
van God terug te bring in die kerk. Ek's een-en-dertig jaar in die diens. God, help my om te lewe om te 
sien die dag wanneer ek kan sien die harte van Christene wat as een klop, amen, en die vuilheid van die 
vroue en die mans, en—en die kerke en hulle geloofsbelydenisse en dinge weg val, en 'n ware 
onvervalste kerk van die lewende God staan in die prag van Christus om Hom te ontvang wanneer Hy 
kom.
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Laat ons ons hoofde buig.

Hemelse Vader, hoekom moet ek dit sê? Dis af van my skouers af nou, Here. Dis, dit—dis in die ore 
van die mense. Ek—ek bid, God, dat … Ek dink nie die mense sit hier nie, maar laat hulle dit neem na 
iemand anders. O, wees genadig, Vader God.
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Ons het soveel gepraat van superteken vandag. Ons het Abraham gevat, om te wys die geloof wat 
hy gehad het. Laat die krag van God nou, Here, regeer in die lewens van die mense. Laat die Heilige 
Gees kom, saggies en teer vir elke gelowige, hulle hou in Sy arms, vir hulle sê: “Moenie bang wees nie, 
kleintjie, dis net n rukkie.” Net 'n bietjie verder gaan, en die groot Meesterstuk sal kom, die Christus van
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God, die super Teken wat opgestaan het uit die dood en lewe vir ewig, lewe onder ons in die vorm van 
die Heilige Gees, en sê: “Daardie dag sal julle weet dat Ek in die Vader is, die Vader in My; Ek in julle, en 
julle in My.” Dan God in Sy mense, wat Homself manifesteer. God, mag daar nie enige hier wees 
vanmiddag, bot genoeg om dit te mis nie. Mag die Gees die dinge lewend maak vir hulle.

Hier is sakdoeke wat hier lê vir die siekes en beproefdes. Ek dink, wat as hierdie sakdoek gaan vir my 
klein seuntjie? Wat as dit gaan na my vrou; of my kosbare ou pappa, lewendig, dit gaan na hom; my ma? 
O, ek sal wil hê iemand moet opreg wees. En, God, met al die opregtheid wat ek weet om te hê, ek—ek
—ek vra, om elkeen van hulle te genees, God. Skenk dit. Ons word geleer in die Bybel dat hulle gevat 
het sakdoeke of voorskote van Paulus. Nou, ons besef dat Paulus nie tussen dooies is nie; hy is 
onsterflik. Paulus het heengegaan. Maar Jesus is hier, Hy's dieselfde God. En die mense wie geloof gehad 
het in Paulus, en die wete dat U was in sy liggaam; dat dit U was, nie Paulus nie. Hy het daagliks gesterf 
sodat U kon lewe in hom. En nou, Vader, besef hulle dieselfde ding, en dis hoekom hulle sakdoeke en 
voorskote bring vir ons. U bly dieselfde God. Gee hulle dieselfde seëninge, Vader. Ek vra dit in Jesus se 
Naam.
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En nou, Here, ek gaan bid vir U siek kinders nou. Ek bid dat U my sal help. So mag die Heilige Gees 
my so salf vanmiddag, nie net ek nie, maar elke prediker, elke persoon hierbinne, dat daar nie een swak 
persoon onder ons sal wees wanneer die diens verby is nie. Skenk dit, Here.

Nou met ons hoofde gebuig. Voor ons die gebedslyn roep, wonder ek of daar enige hier is wat soort 
van sonde siek is. Jy het gegaan na die kerk want dit het 'n yslike groot klok gehad, want die 
burgemeester van die stad behoort daaraan, of een of ander bekende doktor van godsgeleerdheid. Ek 
het niks kwaads daarteen te sê nie. Jesus het daardie Fariseërs nie veroordeel nie; Hy het net gesê: 
“Julle blindes, lei die blindes!” Hy het gesê: “Jy gaan oor die see om een bekeerling te maak; en wanneer 
jy hom kry, maak jy hom tweevoudig meer 'n kind van die hel as wat hy was toe hy begin het.” Dis 
omtrent reg. Onthou, jy moet die Waarheid omseil, om 'n fout te kry. Glo die Woord! “Hy wat na My toe 
kom, sal Ek op geen manier uitgooi nie.”
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Sal jy Christus ontvang vanmiddag, net deur jou hand op te steek, en sê: “Broer Branham, ek—ek 
sal, reg hier in my sitplek. Ek sal nie opkom na die altaar daar nie; ek, ek sal Hom glo net hier. En van 
hierdie dag af aan, ek belowe ek sal Christus dien. Ek sal gaan na een van hierdie kerke en gedoop word. 
Ek sal soek totdat die Heilige Gees my liggaam vul, my siel vul, en my die Ewige Lewe gee. Ek glo wat jy 
gepreek het is die Waarheid. Nou bid net vir my, Broer Branham, om te besluit, dat hierdie die uur sal 
wees, reg hier in my sitplek sal ek my hand opsteek”? Hoeveel sal daar wees? God seën jou. God seën 
jou. En God seën jou. Dis goed. Reg.

Ek gaan julle nie op roep nie. Net in jou hart, sê: “Here Jesus, ek—ek glo waarlik nou.” Goed, hou net 
aan glo: “Ek glo waarlik, Here Jesus.” Iemand anders, op die balkon nou. Ek wag net 'n oomblik.
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Dit is meer, meer as om vir die siekes te bid, vriende. God seën jou, ek sien jou hand daaragter, 
seun. God seën jou, meneer. Sonder twyfel dat 'n goeie man soos daardie baie goeie dinge gedoen het in 
sy lewe; maar dis die grootste ding wat jy ooit gedoen het, broer.

Onthou, net toe jy jou hand opgesteek het, in opregtheid, so vinnig het Hy jou aangeneem. “Hy wat 
My Woorde hoor, en glo in Hom wat My gestuur het, het” (teenwoordige tyd) “ewige Lewe, en sal nooit 
kom na die oordeel nie.” Jy sal nooit deur die verdrukking gaan nie, nooit in die oordeel kom nie, maar jy 
het gegaan van die dood na die Lewe. Hoe pragtig!

Sal jy jou hand opsteek, iemand anders? God seën jou, klein suster. God seën jou, suster. God seën 
jou, suster. En God seën jou. Beide julle meisies, of seuntjie, God seën jou. God seën hierdie dame hier. 
God seën jou, my suster. Bedoel dit nou, Hy sal jou neem net waar jy is. Nou onthou, altaaroproep is 
wonderlik, maar in die Bybel het hulle nooit 'n altaaroproep gehad nie; die mense het geglo: “Soveel as 
wat geglo het is bygevoeg by die kerk.” Glo net reg waar jy is, dat jy reg nou beweeg van die dood na 
die Lewe.
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Daar's 'n ander een wat ek voor wag so erg. God seën jou daaragter. Goed. God seën jou. Daar's—
daar's iemand, ek weet net. Ek kyk reg oor hulle. Ek sien dit. Julle sê: “Jy bedoel dit, Broer Branham?” Ek 
bedoel dit. Sal jy nie Christus ontvang wat nou met jou praat nie, sê: “Hierdie is die tyd. Hierdie is die 
uur”? Jy wou nog altyd. Sal jy Hom nie nou ontvang as jou Verlosser nie? “Net hier maak ek my besluit. 
Ek sê dis tyd. Nou steek ek my hande op, en sê: 'Here, ek wil nou gaan van die dood na die Lewe. Ek wil 
'n nuwe skepsel wees. Ek wil iets hê in my lewe wat ek weet is moedig, my bring bo die sorge van die 
wêreld. Ek wil weet dat ek leef. Ek kan nie bekostig om die kans te vat nie. Ek mag … My lewe mag 
geneem word, kom reg nou, mag nog vandag gaan, en dan sal ek U moet ontmoet.'” Maar as jy nie seker 
is daarvan nie, sal jy nie jou hand opsteek terwyl ons bid nie? Skenk dit, God. Amen. Dis goed, goed. Dis 
dit. Ja, ek is bly, my dierbare suster, dat jy dit verstaan het.

Ons Hemelse Vader, dis alles in U hand nou.  Dis  daar  waar  die  Lig  gehang  het;  en  Dis  nou  uit,  dis78
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weg. Ek het die beste gedoen wat ek geweet het, Vader. En nou as die trofeë van hierdie diens, gee ek 
U elkeen van hulle, Vader, die trofeë van die Boodskap. En mag U … Hulle is liefdesgawes van God, vir Sy 
Seun, Jesus Christus. “En geen mens kan na My toe kom tensy My Vader hom trek nie; en almal wat die 
Vader My gegee het, sal na My toe kom, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.” U het dit belowe, 
Christus. Ek eis dit vir hulle. Ek eis U Woord vir hulle. Staande hier as 'n prediker, 'n—'n—'n priester 
tussen die lewende en dooie, en nou doen ek net wat U gesê het, neem wat U gesê het in U Woord. U 
het gesê, Johannes 5:24, Here, waar dit geskrywe is, U het gesê: “Hy wat My Woorde hoor en glo in 
Hom wat My gestuur het, het ewigdurende Lewe.” U het dit belowe, nou, en hulle het hulle hande 
opgesteek, dat hulle dit geglo het en hulle het dit aanvaar. Nou is hulle U sin. Ek vertrou hulle toe aan U. 
Lei hulle, Vader, regdeur die lewens reis. En dan, en uiteindelik aan die einde, wanneer die Wegraping 
kom, mag hulle in daardie Wegraping gaan. Ek mag miskien nooit hulle hand hier skud nie, maar Here, laat 
ons lewe as bure vir mekaar aan die ander kant. Skenk dit, deur Jesus Christus se Naam. Amen.

En jy voel skoon, net die Heilige Gees doen iets vir ons wanneer ons preek. Daar's een Persoon wat 
ek altyd wou wees soos, en dit was soos Jesus. Ken julle die lied? Broer Davis het dit geskryf.
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Van Betlehem se krip het na vore gekom 'n Vreemdeling,
Op aarde verlang ek om te wees soos Hy;
Dwarsdeur die lewensreis, van die aarde na die Heerlikheid
Ek vra net om te wees soos Hy.

Laat ons, nou almal saam, probeer om dit te sing.
Om te wees soos …
… om te wees soos Hy;
Regdeur die lewe se … van …

Laat ons dit neurie, net soos kinders. [Broer Branham begin neurie Om te Wees Soos Hy — Red.] Dis 
my begeerte. Toe ek 'n klein seuntjie was, het ek Edgar Rice Burroughs se Tarzan Van Die Ape gelees, ek 
het moeder se pels mat opgesny, om Tarzan na te boots. Toe ek die The Lone star Ranger gelees het, 
het ek 'n stok perd gery oral waar ek gegaan het. Maar eendag het ek die Bybel opgetel, sedertdien is 
my begeerte om soos Hy te wees. God, laat my; laat Sy Lewe deur my vloei. Mag ek myself wegvee, 
wat nou voorgee om dood te wees vir een-en-dertig jaar, dat Jesus Homself kan reflekteer. Enigste 
manier wat ek weet Hy kan dit doen, is deur Sy Woord. Net om te wees soos Jesus! O, ja, net om te 
wees soos—soos Jesus!

Op aarde verlang ek om te wees soos Hy;
Regdeur die lewens reis …

Ek word oud nou. Ek moet van die toneel verdwyn binnekort. Dis steeds my begeerte, om net soos 
Hy te wees.

Hemelse Vader, soos hierdie pragtige lied refrein: “Om te wees soos Jesus.” Kan ek dood gaan meer 
as sterf? Kan ek myself genoeg uit die pad kry, die onwaardigheid. Daar's nie een van ons waardig nie 
Here, om te wees soos U nie. Maar, U het gesê dit sou wees, dan is dit 'n belofte van U. Reinig ons, 
Here. Neem al die twyfel weg. Ons wil wees soos Jesus. Ons lewens, ons wil hê Sy Gees moet in ons bly. 
Wat sou Hy doen as Hy hier gestaan het vanmiddag, met die gekooptes van Sy Bloed, na Sy dood, 
begrawe, en opstanding? God, skenk dit nog een keer, sal U? Help hierdie arme honger hart van my, 
honger vir broederlike liefde, suster-liefde, met fatsoenlikheid en eer, as Christen, as seuns en dogters 
van die Meester. Watter soort persoon behoort ons te wees? Skenk dit deur Jesus se Naam, nog een 
keer, Here, asseblief.
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As Hy hier gestaan het, wat sou Hy doen? O, as ons net onsself kan oorgee. Hy het belowe: “'n 
Klein tydjie en die wêreld sal My nie meer sien nie, tog sal julle My sien,” As ek maar net weer dit kan 
doen dan as ek vir julle bid, dat julle sal weet dit is nie ek nie. Sy—Sy Woord het hier gesê: “Hierdie 
tekens sal hulle volg wat glo. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word.” Laat dit net nog 
een keer gebeur, as Hy net Sy Gees sal laat inkom voor ons nou dit gaan begin.
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Ek, preek rof soos die, dis moeilik, maar bid vir my. Bid julle. Julle bid: “Here, laat—stel my in staat 
om U kleed aan te raak vandag. Draai, Here, U dienskneg, Broer Branham, laat hom tot my spreek soos 
hy … soos U vir die vrou by die put gedoen het. Ek weet dit is nie Broer Branham nie. Hy moet uit die 
pad kom. Maar as U sy liggaam sal neem en dit gebruik, sal ek weet Dis U, na hierdie vyf dae van harde 
preke oor dit, Skrif na Skrif, en die beloftes. Ek sal dit glo.” Sal julle dit doen? Dankie.

Deur Sy genade en deur Sy hulp, die Engel van die Here Wie se foto julle daaragter sien, wanneer ek 
julle weer ontmoet by die rivier of net verby voor ons opgaan, onthou, Hy staan nie twee voet van waar 
ek nou is nie. En dis presies die waarheid. En ek neem elke gees hierbinne onder die beheer van die 
Heilige Gees, in die Naam van Jesus Christus. Ek vra julle om te glo wat ek julle geleer het, dat dit die 
Waarheid is, as dit God se Woord is. As dit nie die Woord is nie, moet dit nie glo nie. As dit die Woord is, 
Dis die Woord, God sal Sy Woord bevestig.

82
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Het net 'n klein—klein … Mense daarbuite, sodat die salwing kan inkom. Ons gaan elke persoon roep. 
Billy sê daar's vyfhonderd gebedskaarte uit en hier. Ek gaan bid vir elkeen van hulle, gaan dit doen. Ek wil 
hê julle moet sien dat dit Hy is.

'n Klein Katolieke dame het hierheen gekom by Santa … Al hierdie heilige name hierrond, ek kry hulle 
almal deurmekaar. Waarby was ons laaste? Santa Maria. Sy het opgeloop en sy het haar krale in haar 
hand gehad. Sy het gesê: “Vader,” het ek gesê: “Broer.'” Sy het gesê: “Ek weet God is met jou. As jy 
net jou hande op my sal lê, ek sal gesond word.” Dit was al wat sy nodig gehad het.
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Ek dink aan daardie klein Mexikaanse vroutjie daardie aand daaronder in Mexiko, met daardie klein, 
dooie baba. Julle het die storie gehoor, dit was in die—die Sakemanne sin. Daar gestaan en preek, 
probeer die tweede aand. Billy het na my gekom, gesê: “Pappa, ek het meer as seshonderd 
plekaanwysers wat net daar staan. Hulle kan nie 'n vroutjie uithou nie. Haar baba het vanmôre om nege-
uur gesterf, 'n klein Mexikaanse vroutjie.” Dit was in Mexiko Stad. En het gesê … Dit net gereën heeldag, 
en hulle het net daar gestaan, duisende, leunend, geen plek om te sit nie; staan regop.

En die broer wat die kaarte uitgee, hy was so stadig. Ek het hom genoem “mañana,” in Mexiko 
beteken dit “môre.” Hy was altyd so laat. Hy het gekom, het my gekry nege-uur. En ek het daar gekom.
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En Billy het gesê: “Daardie vrou het daardie dooie baba daarbuite, pappa. En ek … Ons kan haar nie 
vashou nie.” En gesê: “Mañana het klaar al die kaarte uitgegee.” Het gesê: “Ek—ek kan haar nie kry in 
daardie gebedsry sonder 'n kaart nie, want sommige van die res van hulle.”

Ek het gesê: “Wel,” het ek gesê: “Broer Moore …” Hoeveel ken Broer Jack Moore? Baie van julle 
hierbo. Ek het gesê: “Broer Moore, gaan bid vir die baba. En sy sal my nie ken nie, in elk geval.” Hulle het 
my laat afsak langs 'n muur, op die leer, na die platvorm. Ek het gesê: “Sy sou my nie ken nie,” daardie 
groot arena.

Broer Espinoza, julle ken hom hier op die Weskus? Broer Espinoza, enige van julle ken Broer Espinoza, 
die Mexikaner? Ja, beslis. Ja. Hy het reg daar gestaan en interpreteer vir my.
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En ek het begin. Ek het gesê: “Soos ek gesê het: 'Geloof is die vaste vertroue van dinge … ”En ek 
het gekyk, en staande reg voor my was die klein Mexikaanse babatjie. Dit het nie tande gehad nie. Dit 
het gelag. En ek het rondgekyk, en ek het gesien Broer Moore het gaan bid vir die—die dame. Sy het 
onder daardie plekaanwysers se bene deurgaan, hulle omgekrap, bo-oor hulle skouers geklim; die dooie 
baba toegedraai in 'n kombers. Sodra ek dit gesien het, het ek gesê: “Wag 'n oomblik, Broer Moore. Sê 
die plekaanwysers moet wegbreek en die dame laat opkom.” Ek het nie geweet dit was die baba nie. Ek 
het net gedink. Ek het my hand op die nat kombers gesit.

Sy het opgehardloop, eerste, en sy het een van daardie krale uitgegryp, en begin skree: “Padre!” 
“Vader,” jy weet.
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En ek het gesê: “Moet dit nie doen nie.”

So ek het net gebid vir die baba, ek het gesê: “Here Jesus, ek het 'n visioen gesien van 'n babatjie. 
Ek weet nie of dit daardie een is nie.” Ek het gesê: “Ek lê my hande op hierdie nat kombers.” Dit het 
begin skop en skree. Dit het lewendig geword.

Ek het gesê: “Broer Espinoza, jaag dit na. Moenie—moenie dit sê totdat die dokter die verklaring 
geteken het dat die baba gesterf het nie.”

Hy het dit nagegaan. Dit het gesterf daardie oggend om nege-uur; en dis elfuur daardie nag, 
lewendig geword. Toe het die papiere uitgekom en alles.

Hulle gee my toe 'n onderhoud, van die Katolieke kerk, en hulle het my gevra of hulle dink hulle 
heiliges kon dieselfde ding doen. Ek het gesê: “As hulle lewe.”

Hy het gesê: “Wel, hulle kan nie 'n heilige wees voordat hulle dood is nie.”

Ek het gesê: “Nee. Vind dit in die Skrif vir my.”

So, Hy lewe steeds. Hy is steeds hier. Bid nou. Raak net die soom van Sy kleed. Laat ek vir jou 'n 
Skrif gee nou. Hy's die Hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Dieselfde 
gister, vandag, en vir ewig. Ek maak aanspraak dat Hy's die Hoëpriester reg hier. Hy's die onsigbare 
Hoëpriester, kan slegs doen of intree vir julle wanneer julle bely dat Hy dit gedoen het. Sien? Nou raak jy 
Hom. Raak enigeen van ons, sou geen verskil maak nie. Maar raak Hom aan en Hy sal werk deur Sy Gees. 
Sien? Ek glo dat ek Sy Gees het. Jy raak en sien of dit reg is of nie. Raak Hom. Bid net.
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In die balkon, party van julle mense in die balkon dink omdat julle so ver terug is. Julle is nie buite 
bereik van Hom nie. Hy is oral, alomteenwoordig. Glo julle dit? Alwetend. Glo julle dit? Weet alles, ewig-
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teenwoordig, almagtig, alkragtig, oneindig. Halleluja! Dis my God.

Hier's 'n ouerige dame wat reg op die punt sit, sy het daar gebid vir 'n paar minute. Ek het gedink ek 
het Dit gesien by haar staan. Sy het probleme met haar kop. Jy glo. Dis reg, steek jou hand op. Dit het 
jou nou verlaat. Jou geloof het jou genees.
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Nou wil julle haar bevraagteken? Wat was dit? Sy het my nooit aangeraak nie. Kyk hoe ver is sy van 
my af. Maar die Oog wat gesien het, het gesê “Ek het jou gesien toe jy onder die vyeboom was, ”Hy 
lewe steeds vandag. Dis 'n superteken. Hy is steeds hier. Glo net.

Daar's 'n dame wat hier reg agter sit. Sy huil. Sy bid. Sy ly aan 'n senuweeagtige maag. As sy net 
sou glo met haar hele hart, sal God haar genees. Moet dit nie mis nie, suster. Mev. Snowden, hê geloof. 
Ek haat dit om haar naam te noem. Ons is vreemdelinge vir mekaar, ek het nooit die vrou in my lewe 
gesien nie. Was dit jou toestand, ensovoorts, alles wat gesê is? Wuif jou hand heen-en-weer as dit reg 
is. As ons is vreemdelinge is vir mekaar, en ek ken jou nie, wuif jou hande weer.

Nou, wat is dit? Net om te wees soos ons Here Jesus, op aarde verlang ek net om te wees soos Hy. 
Wil julle nie so wees nie?
89

Iemand hier. Daar's 'n vrou wat aanhou … O, dis hier. Oogprobleme. Mejuffrou Craig, ek ken jou nie, 
maar jy sit daar en bid vir haar. As ons vreemdelinge is, wuif jou hand heen-en-weer, hierdie kant toe, 
sodat die mense sal sien.

Jy's naby die Koninkryk nou. Hê net geloof, en glo.

Dametjie wat hier sit, so wonderbaarlik vir haar; sy het haar kop geskud, het rondgekyk. Nie … Sy 
het dit nie betwyfel nie. Sy wat dit glo. En omdat jy geglo het, kyk na my en glo my. Jy bid vir 'n seun. 
Dis reg. 'n Kranksinnige. Glo jy? Jy moenie twyfel nie; hy sal huis toe kom.

Die dame reg agter haar, jong vrou wat ly aan komplikasies, swak rug, senuweeagtigheid. Mev. 
Patchett. Glo met jou hele hart, Mev. Patchett. Ek's 'n vreemdeling vir jou, maar dis waar. As dit waar is, 
wuif jou hand. Dit het jou nou verlaat. Daar was 'n donker skaduwee oor jou, en dit is weg.

Wat van die balkon? Glo iemand? Glo julle dit, dat Hy dieselfde is?90

Ek sien 'n vrou, sy besef nie eers dat sy daardie geloof het nie. Dis 'n versteekte geloof. Sy erken dit 
nie eers nie. Sy verduur 'n hoofpyn. Sy sit hier en kyk na my, reg hier. Mev. Singer. Het jou verbaas, het 
dit nie? Jou hoofpyne gaan jou nou verlaat. Nou vertel jy vir jou kritici om dit te antwoord.

Glo julle my? Laat ons net nog een keer vir Hom sing.
Om—om te wees soos Jesus, … Jesus.

Here, dis my begeerte, net met nederigheid. Kyk na hierdie mense, hierdie vroue, hierdie mans, baie 
van hulle vanmiddag, oor hierdie rye, en rondom, dieselfde geloof wat daardie vroutjie gehad het jare 
gelede, dieselfde Jesus wat Homself verteenwoordig, die superteken in die laaste dae, soos dit vir Israel 
was in die laaste dae

… vra om te wees soos Hy.

Hy het gesê: “Hierdie tekens sal hulle volg wat glo. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle 
gesond word.” Glo julle dit? Hoeveel van julle is lief vir julle pastore? Steek jou hand op. Sekerlik, julle is. 
Ek is lief vir hulle, ook. Hulle is manne van God. Ek weet hulle ly, self. Ek—ek weet hulle is pastore. God 
weet alles daarvan. Sien, hulle is gewillig om hulleself te gee.
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Laat ek julle wys. Daardie man met sy sakdoek opgebring na sy gesig net toe, hy het gely aan 
probleme met sy neus, kom terug en gaan, gaan aan. Dis reg. Hy weet van al jou probleme. Daar is nie 
'n ding, wat Hy nie weet nie.

Ek daag die ongelowige! As jy dink dis verkeerd, kom hier en doen dieselfde ding.

Ek weet wat is verkeerd met daardie vrou wat daar sit. Ek kan haar nie roep nie; want as sy net 
meer geloof sal hê, sal daardie heup regkom. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sekerlik.
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Hierdie vrou wat in daardie stoel sit daar, daardie bed. Ek ken haar probleme, maar wat help dit om 
haar te roep? Sien, ek sou sê daar … Julle sê: “Sekerlik, kyk, sy is kreupel!” Wat van hierdie mense wat 
nie kreupel lyk nie? Daar's die wonderwerk.

Daardie vrou met die artritis, wat daar lê. Vat geloof. Hoekom het jy getwyfel, suster? Waarom het 
jy nie aanhou glo nie? Jy het dit eenmaal geglo. Jy het laat iemand met jou praat. Nou weet jy dis reg. 
Ek bid dat jou geloof jou nooit ooit sal faal nie.

Jy probeer jouself wegsteek nou, en kyk of jy dit kan doen. Ek kan drie kritici hierbinne roep, op hulle
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name, reg nou, ook. Maar dit sal gevoelens seermaak.

Net, ons speel nie kerk nie. Hierdie is God. Nie ek nie; Hy! Sy Teenwoordigheid is hier. Glo julle dit? 
Nou terwyl Sy Gees hier is, salf my, as jy glo dat dit God is, ek wil opstaan, hierdie gebedskaarte, en vir 
julle bid. Julle wat hier deurkom, jy moenie—moenie na my toe kom nie. As jy na my toe kom, gaan jy 
verloor. Jy kom, wanneer jy hier verby kom, asof jy onder die kruis kom.

93

Ek gaan hierdie godvresende pastore vra om hier saam met my te staan. Ek gaan by hulle staan by 
die Oordeelsbank. Hulle mag miskien nie in staat wees om onderskeiding te hê nie; dis net gegee, julle 
weet. Maar hulle is manne van God, gered sowel as wat ek gered is, geroep na hulle bediening. Daar is 
vyf bedienende gawes in die liggaam; eerste, is apostels, profete, leraars, pastore, en evangeliste. Dis 
God se uitverkiesdes. “God het gawes in die kerk geplaas!” Broers, sal julle saam met my staan?

Laat daardie seksie, almal wat gebedskaarte het, staan in die paadjie, staan op. Laat hierdie 
middelste seksie, wat gebedskaarte het, opstaan. Laat die eerste seksie oorkom hierheen.
94

Is daar 'n manier om hulle te bring? Of, sal ons voor verby afkom? [Iemand op die platvorm praat met 
Broer Branham — Red.] Nou, wel, ek kan nie. Ek—ek wil hê hulle moet kom. Ek … Laat ons sien. Miskien 
moet ons liewer ondertoe gaan. Kan julle hierdie mikrofoon daaronder sit? Ek hou daarvan om af te gaan 
na die mense, in elk geval. Dankie, broer.

Ek sien jou baba. Jy het jou versoek.

Komaan, broers.

Daar's 'n seun wat lê, sterwend. Daar's daardie …?…95

Bid.

Hemelse Vader, hê medelye met hierdie groep. Moenie dat daardie seun sterf nie. Red sy lewe. Skenk 
dit. Ons maak aanspraak op dit nou. Moet hom nie laat sterf in daardie toestand nie, Here. Mag die 
seëning van Jesus Christus hom salf daar. Skenk dit, Here. Hy worstel vir sy asem. Laat die genades van 
God oor die seun beweeg. Mag hy gered word, genees, en gesond gemaak word vir die Koninkryk van 
God se onthalwe, Vader. Ons die Kerk van die lewende God glo dit nou, en aanvaar dit in Jesus se Naam.

Goed, broers. Ek gaan my broers vra om aan elke kant te staan.96

Hoeveel van julle mense is geïnteresseerd in hierdie siek mense, steek jou hand op. Laat ons bid een 
vir die ander.

Broers, julle almal staan hier by my. Dis hoe ek dit gesien het gisteraand, die Heilige Gees het gesê 
doen dit. Regoor die anderkant van die mikrofoon. Hoe is dit?

Nou hierdie. En nou soos julle mense kom, ek wil nou almal hê wat geïnteresseerd is in gebed. Wel, 
julle weet Hy's hier. Hoeveel glo dit met jou hele hart? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Nou, onthou, jy's 
alreeds genees, elkeen van julle. Enigste ding wat jy nou moet doen is aanvaar dit.

Net soos as jy bekeer, dan gedoop word, die Bybel het gesê jy sal die Heilige Gees ontvang. Net 
presies. Jy bekeer jou, glo en word gedoop, dan kry jy die Heilige Gees.

Staan nou hier. Dis alreeds voor betaal. Christus is hier. Jou genesing is seker. Jy glo net soos julle 
deurgaan. Glo Dit, daardie Engel van God.

Dis waarom ek die skerpsiendheid gestop het. Sien waar ek nou kom? Omtrent vyftien of twintig 
gaan verby; en hulle sal my uit die gebou moet dra. Omdat …

En so hoeveel weet dat Jesus gesê het: “Deug, krag, het My verlaat?” Dis die Seun van God. Sien?

Julle gaan nou net deur. Die seuns sal jou gebedskaart optel. En dan wanneer hierdie seksie deur is, 
dan hierdie seksie, dan daardie seksie, begin dan die balkon. Almal kom verby.

Nou ek sal jou sê wat jy moet doen. Nou luister, elkeen van julle. Ek gaan nou bid saam met my 
broers. Hierdie hier is manne van God wat hulle hande op jou sal lê, saam met my. En wanneer jy hier 
verby kom, aanvaar dit net en gaan voort. Julle moet nooit enigiets anders glo nie.

Nou is julle die Saad van Abraham. Almal wat die Saad van Abraham is, sê saam met my: “Ek is” 
[Gemeente sê: “Ek is” — Red.] “die Saad van Abraham.” [“die Saad van Abraham.”] “Ek glo” [“Ek glo”] 
“God se belofte.” [“God se belofte.”] “Ek aanvaar” [“Ek aanvaar”] “God se belofte.” [“God se belofte.”] 
Nou onthou, julle het dit gesê het, jou belydenis. En een ding om te doen, is kyk om dit nou te ontvang, 
en julle sal.

Laat ons nou ons hoofde buig.
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Ons Hemelse Vader, vyf dienste is nou verby. Ek het dit gesê in die Naam van Jesus Christus, die 
Seun van God. Laat dit gebeur, dat, elke persoon wat by hierdie predikers verbykom, in die 
Teenwoordigheid van die Here Jesus, mag hulle daardie Goddelike aanraking voel, in die wete dat Hy wat 
die geheime van die hart ken weet alles omtrent hulle saak, dat hulle gesond gemaak word. Ons lê ons 
hande op hulle, Here, as gelowiges, wetende dat U dit belowe het. God, mag daar nie een uitgelaat word 
nie. Mag geloof hulle hou. Wanneer hulle hierdie plek verlaat, weg gaan van hier af, aanspraak maak op 
genesing, maak dat elkeen van hulle gesond word, Vader.

In hierdie laaste dae, onder vriende, hoe jy moes sny, seermaak, maar dis gedoen met liefde. Nou 
eerbiedig wat ek gesê het oor die genesing van die siekes. Skenk dit.

Erken die bediening van my broers, Here. Hulle lê hulle hande op hulle. Here, hulle het hier gestaan 
te midde van konflik en geloof opgebou. Skenk, Here, dat U ons geloof in U sal eer. Soos hulle verbykom, 
mag hulle genees word, in Jesus se Naam. Amen.

In die Naam van die Here Jesus.

In Jesus Christus se Naam.

In die Naam van Jesus Christus.

Is daar meer ware gelowige pastore wat sal kom, staan saam met ons? Kom. Julle word uitgenooi, en 
verordineer.

In Jesus se Naam. God, in die Naam van Jesus.

Party van julle predikers wat wil afkom en staan saam met ons.

In Jesus se Naam. Amen.

Arme ou broer, kom hier, my kosbare een.

O Hemelse Vader, ek lê my hande op hom, en deur geloof. In Jesus se Naam, skenk dit.97

God, deur Jesus se Naam, skenk dit.

In die Naam van Jesus Christus.

In die Naam van die Here Jesus.

In die Naam van Jesus Christus.

In die Naam van die Here Jesus, skenk dit, Vader.

Nou gaan, glo, elkeen, in Jesus se Naam.

In die Naam van die Here Jesus, skenk dit.

Oplegging van hande, my broers hier, in die Naam van Jesus.

Skenk dit, O God, deur die Naam van Jesus Christus.

Kom, my broer. Glo Hom nou met jou hele hart. In die Naam van Jesus Christus, wees genees.

In die Naam van die Here Jesus Christus.

In die Naam van die Here Jesus, ek lê my hande op die moeder, op die kind.

Kom, my broer. In die Naam van die Here Jesus.

Kom, suster …?…

In die Naam van Jesus Christus.

In Jesus Christus se Naam.

In Jesus Christus se Naam, bid ek.

In die Naam van die Here Jesus.

Kom, broer, in Jesus se Naam.

Glo Hom, suster, nou, met alles wat in jou is.

In die Naam van Jesus Christus, skenk dit.
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In die Naam van Jesus Christus.

In die Naam van Jesus Christus.

In die Naam van die Here Jesus.

[Broer Branham en die predikers hou aan bid vir die siekes, maar sy woorde is onduidelik— Red.]

Almal nou in gebed. Hou aan bid. Geloof gaan na mekaar. Hier is 'n broer se vrou, miskien, moeder. 
Ons lê ons hande op haar, in die Naam van die Here Jesus.

As jy hoor Sy Naam word oor jou geroep, glo nou, en jy het dit.

Almal bid, een vir die ander. Gebed vat geloof. “God sal hulle ophef.” Wanneer jy gesond is, gee God 
die eer, in Jesus se Naam. In die Naam van die Here Jesus Christus!

[Broer Branham en die predikers hou aan bid vir die siekes, maar sy woorde is onduidelik— Red.]

In die Naam van Jesus Christus. Bid, elkeen. Almal in gebed. “Gebed van geloof sal die sieke red. 
Elkeen kom, bid, bly in die ry.

Elkeen, bid een vir die ander nou, soos die mense deurbeweeg. Hou aan bid. Onthou, dis iemand se 
moeder, iemand se vader.

In Jesus Christus se Naam.

Almal, elkeen wat gebedskaarte nou het, kom oor en kom in die lyn.

In die Naam van Jesus Christus, lê nou hande op almal met gebedskaarte in die ry.

Gebed van geloof! Hê geloof, in gehoorsaamheid op Sy manier, deur hande op te lê.

Wees seker jy het jou kaart gereed. Hou dit so. Dit hang af van die lê van hulle hande op jou. “Hulle 
sal gesond word.” Hulle lê hande op jou. “Hulle sal gesond word.” Hierdie manne volg net die Woord. 
“Wanneer hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word.”

[Leë kol op band — Red.] Mag dit vir haar gegee word, Here, in die Naam van Jesus Christus.

Met my hele hart, in die Naam van die Here Jesus, ek vra vir haar genesing in Jesus se Naam!

Met my hele hart, Here, in Jesus se Naam, vra ek vir haar genesing. Alles wat in my is, Here, alles 
wat binne-in my is, als wat ek het, in die Naam van die Here Jesus, dat U hierdie vrou haar hart gee!

[Broer Branham en die predikers hou aan bid vir die siekes, maar sy woorde is onduidelik. Gemeente 
sing: Om Te Wees Soos Jesus — Red.]

Amen. Het julle Hom lief? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Glo jy? [“Amen.”] Laat ons nou hierdie ou 
lied sing.
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Ek kan, ek sal, ek glo wel;
Ek kan, ek sal, ek glo wel;
Ek kan, ek sal, ek glo wel
Dat Jesus my nou genees.

Nou ek sal julle sê wat ek wil hê julle moet doen. Ek wil hê jy moet jou hand sit op iemand langs jou, 
wanneer ons dit weer sing. Elkeen van julle sing saam. Laat ons saam hande neem, een met die ander. 
Goed.

Ek sal, ek glo wel;
Ek kan, ek sal, ek glo wel;
Ek kan, ek sal, ek glo wel
Dat Jesus my nou genees.

Almal wat Hom nou glo, steek jou hande saam op.
Ek kan, ek sal, (Dis verby. Jy het dit.) … glo;
Ek kan, ek sal, ek glo wel;
Ek kan, ek sal, ek glo wel
Daardie …

God seën jou, Broer Borders. God seën jou, Broer Carl. God seën jou.
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