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Dankie, Broer Neville. Die Here seën jou. Bly staan net 'n oomblik terwyl ons ons hoofde buig vir 
gebed.
1

Genadige Hemelse Vader, ons nader U weer hierdie oggend vir genade en vir leiding van die Heilige 
Gees vandag, omdat ons besef het dat ons hierdie oggend bymekaar moet kom en U Woord leer, en dat 
ons mag weet hoe om in hierdie teenwoordige dag te lewe, en wat is die tyd van die dag waarin ons 
leef. Ons wil graag U heilige leiding vra vir ons gedagtes, ons harte vandag, dat U ons sal lei na elke 
woord wat nodig is vir ons om te weet; dat U ons monde vrylik sou oopmaak, en ons harte, ook, om te 
ontvang, en dit wat U vir ons sou sê, en ons monde toemaak vir die dinge wat nie reg is nie, wetende 
dat net U die Woord van God kan openbaar.

2

En nou, omdat ek die klein kerk dadelik moet verlaat vir die ander dele van die wêreld, gee ek hulle 
aan U, Here. Want hulle is hart, die appel van my hart, om te sê. Hulle is die—diegene wat vir U gebore 
is, deur die Gees en deur die Woord van Waarheid. En ek bid dat U hulle sal seën, Here, en hou hulle heg 
saamgebind deur die boeie van die liefde van Christus.

Seën ons dierbare geliefde pastoor, die herder. Ons bid dat U hom sal salf met die Heilige Gees van U 
Woord, en aan hulle openbaar en die kudde voed.
3

En een keer, net 'n rukkie gelede, toe U die visioen gewys het, die klein tabernakel hier, besig om Kos 
bymekaar te maak, dat daar 'n tyd sal kom wanneer dit alles nodig sal wees. Toe ons Broer Sothmann en 
Broer Woods gesien het, gereed om oor te steek na 'n ander land, om ... Maar U het gesê, “Gaar hierdie 
Kos op hier vir die tyd.” Here, eerbiedig het ek probeer om dit te doen.

En nou, vanoggend, in hierdie les waaroor ons gedink het, bid ek dat U dit alles sal voltooi, Here, om 
te wys dat U God is, en dit is U Woord en U Waarheid. Gee dit, Here, dat die mense daarop mag voed en 
vet word soos dit was, in die genade van God, dat hulle sou sien dat dit God se groot genade aan ons is 
in hierdie dag. Seën almal wat teenwoordig is en diegene wat graag teenwoordig wou wees, Vader. En 
kry eer aan Uself, want ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.

Die Here seën elke een van julle nou.

En ek glo, net voor ons begin, het ons 'n klein baba hier, 'n Collins. Ek het die vader net 'n paar 
oomblikke gelede ontmoet en—en hy het 'n klein kindjie gehad wat hy toegewy wou hê. En ons wil dit 
nou doen, as Broer of Suster Collins, een, die kleintjie vorentoe sal bring sodat ons die toewydingsdiens 
vir hierdie kleintjie kan hê.

4

Om te vertrek, julle weet, hoekom, dit veroorsaak ... aangesien hierdie lojale lede is, is, van die 
Liggaam van Christus. Het julle opgelet, ek het nooit “van die tabernakel” gesê nie. “Van die liggame van 
Christus,” die ... hierdie liggaam hier, 'n deel van Sy Liggaam.

5

En hulle het 'n kleintjie hier wat hulle wil toewy. En—en dit is altyd 'n werk wat ek dink my—my vrou 
my beny, om die babas vas te hou. Uh-huh. En Broer Neville, as jy na vore sal kom, as jy wil.

Wat is jou voornaam, Broer? [Die vader sê, “Clyde.” — Red.] Dit is Broer en Suster Clyde Collins, is 
die broer van ons kosbare broer hier, Eerwaarde Collins, Wilbur. En hulle het 'n toename in die aantal 
Collinse hier, sien ek, en 'n baie oulike klein knapie.

6

Hoe oud is hy, Suster Collins? [Die moeder sê, “Byna vier maande.” — Red.] Byna vier maande. En 
wat is sy naam? [“Markus Dawid.”] Markus Dawid. Dit is 'n baie goeie naam. Hy lyk na 'n baie oulike seun. 
Sê, hy is ook soort van 'n groot seun.

Nou weet ek die moeders hier kan hierdie kleinding hier waardeer. Is dit nie 'n pop nie? [Broer 
Branham hou Markus Dawid op voor die gemeente — Red.]

Reg, as ons ons hoofde nou buig.

Hemelse Vader, soos hierdie jong vader en moeder kom met hierdie klein, kosbare stukkie mensvleis 
wat aan hulle eenwording gegee is, in hulle hande geplaas is om op te pas vir die Here God. Hulle bring 
hierdie klein Markus Dawid eerbiedig hier vir toewyding aan die Almagtige, Wie hierdie kosbare klein 
seuntjie gegee het, goeie gesondheid en 'n mooi seun, in hulle sorg, om grootgemaak te word vir die 
heerlikheid van God.

7

Here, seën die vader en moeder. Mag die vat nooit leeg wees, by die huis, of die kruik nooit 
droogloop nie. Mag die vader goed en in staat wees, Here, om te werk en om voedsel te voorsien vir die 
kleinding; mag die moeder goed en in staat wees om dit voor te berei; en hulle harte voorbereid, Here, 
om die kleinding te leer, om hom in die vermaning van God op te voed. Gee dit, Here.
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Nou van hulle arms na myne kom hierdie pragtige kind, klein Markus Dawid. En ek bied hom, met die 
ouderling van die kerk hier, aan U, in die Naam van Jesus Christus, vir 'n lewe van diens. Gee dit, Here. 
Kry heerlikheid uit sy lewe. Mag hy 'n lang lewe leef, selfs tot by hierdie koms van die Here Jesus, as dit 
U sou behaag. En, indien wel, mag hy kom om die boodskap van die Here God te pak, in die eeu wat 
kom. Gee dit. Hou hom gesond, gelukkig, en mag sy hart altyd ingestel wees om die dinge te doen wat 
reg is, voor God. In die Naam van Jesus Christus, bied ons die kind aan U, in toewyding. Amen.

8

God seën julle. God seën jou, Suster Collins, en hierdie pragtige seun en vir jou Broer Collins. God 
wees met julle.

Bring Hulle In, almal van ons saam.
Bring hulle in, bring hulle in,
Bring hulle in van die velde van sonde;
Bring hulle in, bring hulle in,
Bring die kleintjies na Jesus.

Ek hou daarvan. Sien, bring hulle na Christus toe voor die duiwel eers 'n kans kry. Hulle is reeds vir 
Hom aangebied vir 'n lewe van diens.

Is daar iemand wat weet of die Dauch familie, enige een van hulle, vandag gekom het of nie, Suster 
Dauch? Broer Brown, is jy hier, Broer Brown? Ja, ek is bly. En die ... Broer Dauch is steeds met ons? 
Wonderlik! [Broer Tom Brown lewer kommentaar oor Broer William Dauch se toestand — Red.] Broer 
Dauch het ons amper verlaat. Sien, ons kan nie teveel sê of teveel vra nie, hy is reeds een-en-twintig 
jaar verby die tyd wat God vir hom gesê het om te lewe. Dit is 'n gewone leeftyd, verby die tyd dat God 
vir hom gesê het hy kan lewe.

9

Maar ons het die ander oggend 'n oproep gehad dat hy—hy besig was om te sterf, en ons het 
daarheen gehaas. En die Here God was regtig goed vir hom, het hom gespaar. Ek dink net hy—hy is 
gereed en wag net die koms van die Here. Maar, julle weet, ons hou almal aan mekaar vas. Ons het net 
... Die ou man is soos 'n—soos 'n pa vir my hier.

10

Ek onthou dat hy net hier in die ou tabernakel gesit het, die ou deel, toe hy ... daardie Lig geflits 
het op daardie waterdoop in die Naam van Jesus Christus, reg daaruit het hy gekom. En ongeveer sewe-
en-tagtig of agt-en-tagtig jaar oud, op 'n kierie, kom reguit hierna toe en sê, “Ek wil net reg daar ingaan 
en gedoop word.” Iemand het gegaan en vir hom klere gekry. Hy kon nie wag tot die volgende keer nie; 
hy moes dadelik kom, net daar en dan. So ek—ek hou daarvan.

Hy het gesê, die ander dag toe ek met hom gepraat het; hy het gesê, “Dink jy ek is nou reg, Broer 
Branham?”

Ek het gesê, “Het jy ooit na 'n dokter gegaan vir 'n fisiese ondersoek?”

Hy het gesê, “Ja, meneer.”

Ek het gesê, “Die dokter sal stetoskope in sy ore sit en dit op jou hart plaas, sien of jou hart reg 
klop; en 'n elektriese kardiogram, en dan bloeddruk, urine toets, en dies meer, instrumente, om uit te 
vind wat jou fisiese toestand is. Nou, die manier waarop hy dit doen, hy kyk in 'n—'n boek hier waar 
spesialiste oor hierdie verskillende onderwerpe skryf, 'As dit gebeur, is dit wat verkeerd is.'”

En ek het gesê, “Nou, die enigste stetoskoop wat ek het, is die Bybel, sien, vir die siel.” En ek het 
gesê, “Ek gaan jou die toets gee.” Ek het gesê, “Johannes 5:24 het gesê: 'Wie luister na My Woorde.'” 
Ek het gesê, “Dit is nie net om te sit en daarna te luister nie. Dit is om dit te ontvang, sien, ontvang; jy 
glo dit. Iets binne-in jou vertel jou dit is reg. Jy het dit aanvaar, jy glo dit, dit is joune. 'Hy wat hoor,' Dit 
is reeds joune, 'My Woorde, en glo in Hom wat my gestuur het.' Glo jy dit?”

11

Hy het gesê, “Ek doen.”

Ek het gesê, “Dan sal ek jou vertel wat die Hoofdokter gesê het, 'Hy het van die dood in die lewe 
oorgegaan en sal nie meer in veroordeling of oordeel kom nie.'” Ek het gesê, “Sover ek weet, volgens die 
Boeke, het jy die eksamen geslaag.”

Daardie ou man van amper 'n honderd jaar oud, hoegenaamd nie 'n kerkman nie; maar net die eerste 
keer toe daardie Lig oor sy pad geflits het, het hy dit ontvang. Sien daardie voorbestemde Saad wat 
daar lê? Uh-huh. Ja, meneer. Sien, sodra die Lig dit tref, kom dit tot lewe baie vinnig.

Nou, ek weet dit is warm vandag, en lyk asof dit moeilik is vir my om julle mense bymekaar te roep 
vir 'n diens waar julle so gepak sit. Maar tog het ek—ek gedink, deur die genade van God, dat ek nog 'n 
diens sou hê voordat ek julle almal moes verlaat; vir 'n kort seisoen, vertrou ek.

12

En ek moet nou môreaand na Chicago gaan om Woensdag te begin. Ek het gedink ek  sou  'n  bietjie
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vroeg daar kom, indien moontlik, en 'n bietjie rus voor die aanvang van 'n reeks van dienste. En ek glo 
hulle het dit ... Hier, ek het na dit gekyk net hier. Dit is—dit is geadverteer daar. Dit word die Marengo 
genoem ... [Iemand sê, “Marigold.” — Red.] ... area, ja, Marigold, Marigold, ja, area, arena. Marigold 
Arena is waar dit gehou gaan word, begin Woensdagaand tot Sondag. En die Volle Evangelie 
Besigheidsmanne het 'n ontbyt ook, op—op Saterdagoggend. En ek weet net nie presies waar hulle dit 
geadverteer het nie, waar. Nee. Dan Saterdagaand is by die Lane Tek. Ek sien dit—dit is geadverteer.

Nou, as jy in daardie area is, of daar, dit is 'n gewone, net 'n gewone evangelisasiediens soos ons 
het te eniger tyd. Die meeste van die boodskappe sal primêr wees op iets wat hier geleer is, want hier is 
waar ons ons bande maak, jy sien. Daar buite kan hulle stry. Maar as hulle bande kry wat hier gemaak is, 
hang dit van hulleself af of hulle na enige band wil luister. Dit kom reg van hier af. Dit is ons eie 
preekstoel.

13

So daar buite probeer ek gewoonlik om iets te kies wat nie baie diep is nie, want baie van hulle is 
vlak in ervaring en wat inkom. Maar hier voel ek ek het die reg om te sê wat God ook al op my hart 
plaas, om dit reg van hier af te sê. So ons bande is almal gemaak van reg hier. Sien? En hulle is reg in die 
kamer daar nou, julle kan hulle koppe sien deur die vertroebelde glas daar, waar hulle sit met hul 
opnemers.

Nou, en as julle na die byeenkoms wil kom, sal ons baie bly wees om julle te hê. Net, as jy daar kom, 
net nie weet waarheen om te gaan nie, waarom, kontak net enige van die Volle Evangelie mense, of—of 
Broer Carlson, en hy sal—hy sal jou vertel dat ... Hy kan jou adviseer, of die Philadelphia kerk, of enige 
van hulle, hulle kan jou vertel hoe om by die plek uit te kom.

14

Dan kom ek terug volgende Maandagaand, iewers, middag of aand. En Dinsdag gaan ons terug na 
Arizona om—om die kinders in die skool te sit, en dies meer. En dan weet ek nie net presies wanneer om 
terug te wees nie, want, die Here, ek wil hê Hy moet my lei net op wat om te doen.

15

'n Baie vreemde ding het gebeur. Ek kan net so wel ... Ek weet dit is opgeneem en ek kan dit net so 
wel hier plaas. En reg terwyl visioene en leiding van die Heilige Gees beweeg, ek hou daarvan om net 
presies te tref terwyl dit beweeg. Dit is ... Nou, in die laaste jaar was dit een, reg saam met een van die 
mees hoogste tyd vir visioene wat ek ooit gehad het in my hele bediening, is hierdie laaste jaar, van 
dinge wat plaasgevind het, wat julle mense weet dat dit voorspel was voordat dit gebeur het, en dit het 
gebeur net presies soos dit—dit gesê is.

Nou, kom ons terug hier en—en om te besoek. Die klimaat in hierdie plek, hou ek beslis nie van nie, 
want ek is ... dit breek my af net so gou as wat ek hier kom. En ek het net ... Ek kan die top van die 
knoppe daar oorsteek en afkom in hierdie vallei, en ek is hier omtrent tien minute en ek het 'n uitslag, 
word siek. Die weer, lighoofdig, alles lyk spookagtig, donker, en ek—ek moet net daaruit kom. Sien? En 
die ander dag het ek met die vrou gepraat ...

16

Maar wat my inbring, eerstens, wat my hier bring, is julle mense, sien, hierdie kerk. Ek sê vir julle, 
van al die plekke wat ek ooit in my lewe gegaan het, is hierdie my gunsteling plek om die Evangelie te 
verkondig. En lyk asof ons 'n band kan maak van hier af, dit is tien keer beter as in enige ander plek. 
Sien? Sien, dit is die rede waarom ek sê, “Waar God iets doen, bly dan reg by dit.” Maar ek dink, waar 
die groot ding is, dit was my versuim om uit te gaan die eerste keer toe Hy my geroep het en daarom 
maak Hy dit soort van rof op my wanneer ek inkom. Gehoorsaamheid is beter as offerhande.

17

En dan sal ek heen en weer kom, al die tyd, preek in die tabernakel. En julle mense wat buite die 
dorp is, julle sal in kennis gestel word. Billy Paul sal hier wees, reg in die kantoor en—en kan te eniger 
tyd deur hom bereik word. En ons sal terugkom hiernatoe, hou ... En dan die Sewe Basuine kom dadelik, 
as die Here wil, Sewe Laaste Plae, en die Skale en dies meer, net soos ons kan, kry 'n bietjie koeler weer, 
miskien, of iets, hoe die Here ookal lei.

18

En nou, die ander dag, kom in, daar was 'n vraag geopper oor iets, oor iemand het vir my 'n—'n tjek 
gegee, en dit het gesê “persoonlik,” presies net vir my, en my alleen, “belasting betaal, gratis,” alles 
anders. Wel, ons het gegaan en Billy het geweet dat ek soort van daardie tjek nodig gehad het, nou.

19

Hy het gegaan en die prokureurs gevra of ons dit kon wissel. Hy het gesê, “Hoekom, hy is 'n 
Amerikaanse burger. Hoekom kan hy nie wissel nie? Sien, sê, 'Belasting betaal,' en alles anders, 'vry'. 
Enige burger kan dit doen.”

So toe kon hy nie tevrede wees met dit nie, Billy, so hy gaan na die openbare rekenmeester. Hy het 
gesê, “Hoekom, sekerlik, hy kan dit wissel.” Het gesê, “Hy is 'n burger van die Verenigde State.”
20

So, wel, hy kon nie goed daaroor dink nie, daarom het hy Merle Miller geskakel, dit is die hoof van 
die—die belastingvereniging by—by Indianapolis daar, was ons prokureurs, en so Ice en Miller. So, 
“Sekerlik, dit is alles reg. Sien? Sekerlik, hy kan daardie tjek hê. Dit is—dit is—dit is aan hom uitgemaak, 
'slegs geëndoseerde.'” Ek kan, net een kan dit endoseer, so aan, en dit kon nie gestempel word met ons
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...

Sien, ek wissel nie kontant tjeks nie. Dit is waarvoor hulle my gekry het die ander tyd. Iemand bring 
'n klomp tjeks in en sê, “Hier, Broer Branham,” by die vergadering. Ek sal sê, “William Branham, William 
Branham ... ” Wel, die regering het vir alles gesorg, al die tyd. En ek het hulle aan myself onderteken en 
het die skulde daar buite betaal, maar hulle het gesê dat ek agterstallige belasting op almal van dit 
geskuld het, in elk geval, driehonderdduisend dollar. So—so dan is dit waar die bohaai gekom het.

21

So dan, so gou as ek hierdie tjek inbetaal het, kadoef, hier kom die agent terug, het gesê, “Ons sal 
die saak heropen nou vir hom.” So dit het dit soort van rof gemaak.

En Broer Lee Vayle wat hier sit, ek dink dit is reg om te sê, ons het net ... Hy het afgekom en hierdie 
goeie geleerde Baptis hier het ... Ek het hom gedoop in die Naam van Jesus Christus, hier in die swembad 
die ander dag, Broer Lee Vayle. En so hy is regtig 'n goeie man, 'n broer in Christus. Hy het voorheen hier 
vir ons gepreek en hoogs intellektueel opgevoed, en, behalwe dit, 'n Gees-geleide man. Toe die Lig oor 
hom geflits het, het hy gesê hy het probeer om weg te kom, maar kon dit net nie doen nie, daarom het 
ek hom die ander oggend gedoop. Kon dit nie langer uitstaan nie, so ons het net hierheen gekom en ons 
klere aangetrek en ingegaan, en was gedoop in die Naam van Jesus Christus.

22

Wel, ek het gedink, synde dat hy daardie goeie geestelike kos geneem het, miskien om 'n bietjie te 
gesels kan ons 'n bietjie natuurlike kos inneem. So gaan ons na die Blou Beer en gaan sit, praat, en die 
onderwerp kom op, “Hoe laat jy mense oor jou praat soos dit?”

23

Nou, Broer Vayle is een van die beste mans wat ek ooit geken het, maar hy is “net 'n bietjie te 
vinnig op die sneller,” Ek het altyd vir hom gesê, jy weet. En so, hy, so het ek gesê ... Ek hoop dit is 
goed, Broer Vayle. So hy ... Ek het gesê, “Moenie lostrek met alles op een slag nie. Sit stil. God is die 
Een wat dit doen.”

Hy het gesê, “Ag, dit mag alles reg wees vir jou,” het hy gesê—het hy gesê. Maar wel, hy—hy ... Ek 
glo hy—hy is so slim tot dit is wat hy ontmoet het, daardie slim intellektuele mense; daarom weet hy net 
hoe om dit daar uit te giet, en hulle het nie plek om te staan nie. Dis al.

Toe sê ek, “Kyk, Broer Vayle.” Ons het by die Blou Beer gesit. Ek het gesê, “Dawid, een dag, nadat 
hy van die troon af gegooi is deur sy eie seun, van die troon afgejaag, muitery, Israel verdeeld, en 
Dawid van die troon afgehaal deur sy eie seun, en het uit die stad gegaan, huilend. En 'n man wat nie 
van sy laaste-dag boodskap gehou het nie, jy weet; hy het nie vir hom omgegee nie; klein ou mannetjie, 
soort van kreupel, gaan daar saam, maak pret van hom en hy spoeg op Dawid. En daardie lyfwag het 
daardie swaard uitgetrek en gesê: 'Sal ek die hoof van daardie hond op hom laat bly, wat op my koning 
spoeg?' Dawid het gesê, 'Laat hom alleen. Die Here het vir hom gesê om dit te doen.' Sien? Spoeg op 
hom, spot hom en spoeg dan op hom. Gesê: 'Die Here het hom beveel om dit te doen.'” Wel, ons ken die 
storie, hoe dit teruggekom het. Broer Vayle het gedink dit het 'n hele klomp genade geneem om dit te 
doen.

24

So nie lank nadat hy teruggekom en die kantoor binnegekom het nie, het die openbare rekenmeester 
Billy Paul geskakel en het hom van dit vertel. Toe het Broer Vayle saam met my na die huis gegaan. Toe 
ek ingeloop het, sê ek vir die vrou ... Lank daarna iewers tydens die middag. Ons het in 'n kamer gegaan. 
Ek het gesê, “Ek het iets om jou te vertel, Liefling.”

25

Ons het net gepraat voordat ek weggegaan het. Sy het gesê: “Bill, ek weet dat God jou daarheen 
gestuur het; ons weet dit almal, maar Hy het nooit gesê jy moet terugkom nie. Hy het gesê ... Nou, dit 
is waaroor ek bekommerd is.”

Ek het gesê, “Wel, ek dink dit is vir jou en die kinders. Maak nie saak vir my nie. Ek gaan Hom dien, 
as die Here wil, waar ek ook al gaan.” En so het terug geloop, en ek het haar daarvan vertel. Ek het net 
omgedraai, my hoed opgesit.

26

En iemand het iets gesê oor, “O, hierdie belastinggaarder! Ons moet uitgaan ... ” Net 'n soort 
aanvallende ding soos dit.

Sonder om te dink aan wat ek vir Broer Vayle vertel het, het ek gesê, “Laat hom alleen. Miskien het 
die Here vir hom gesê om dit te doen.”

Ek het nie meer as dit gesê nie, toe 'n Lig op die muur geflits en daar geskryf het, Broer Vayle en my 
vrou het daar gesit, “Kom terug na Arizona.” Met letters geskryf oor die muur, “Kom terug na Arizona.” Dis 
reg. So hier gaan ek, amen, terug na Arizona.

Nou, hierdie week was 'n week van groot seëninge. Ons het hierdie week privaat onderhoude gehad 
met mense wat sedert die Sewe Seëls gewag het. En ek twyfel nie dat sommige van hulle, natuurlik, 
geroep was van buite die dorp, regoor die land. Maar die oggend voor die onderhoude begin het, terwyl

27
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ek in die kamer gesit het, het die Heilige Gees my laat uitskryf presies alles wat hulle geweet het, alles 
wat hulle wou vra, draai die vrae net soos hulle wou, en vertel hulle hul drome en interpretasie voordat 
hulle ooit vir my gesê het.

Nou, die mense is in die kamer hier, daar. En ek het voortgegaan en hulle laat praat. Hulle sou sê, 
“Wel, Broer Branham, ek kom so-en-so.”

Ek het gesê, “Onthou nou, ons het nie hier bymekaar gekom vir gemeenskap nie. Ons het nie 
hierheen gekom om met mekaar te kuier nie. Daar is 'n vraag in jou gedagtes, in jou hart, wat—wat jy 
teëgekom het en jy weet nie wat dit is nie. En miskien sal ek in staat wees, deur die hulp van God, om 
dit te doen.”

28

Ek het gesê, “Onthou, die koningin van die suide het ook 'n paar vrae gehad toe sy by Salomo 
gekom het. En die Bybel het gesê daar was niks geopenbaar of teruggehou wat Salomo nie kon antwoord 
nie.” En ek het gesê, “'n Groter as Salomo is hier. Sien? Dis reg. Die Here Jesus het belowe, 'Waar twee 
of drie in My Naam vergader, daar is Ek in hulle midde. En watter ding ook al hulle kan dink, of begeer, en
—en sal vra, dit sal aan hulle gegee word. En nou is jou vraag iets wat jy nie weet nie, iets wat jy nie 
weet hoe om te benader nie, iets wat jy nie weet wat om te doen nie.”

En ek het gesê, “Weereens, die Skrif sê dit, dat, 'Die Engele van God is rondom diegene wat Hom 
vrees, so in 'n ander wêreld waar die vyf sintuie nie verklaar nie.”
29

Die vyf sintuie kontak net hierdie wêreld. As jy geen gevoel gehad het nie, kon jy niks voel nie. 
Gevoel sou niks vir jou wees nie; dit sou 'n ander wêreld wees. As jy geen sig gehad het nie, waarna jy 
kyk, sou 'n ander wêreld gewees het waarvan jy niks weet nie. So, hierdie vyf sintuie is die enigste ding 
waarmee God ons laat gaan het.

Nou is daar nog een genaamd geloof. Maar deur geloof loop jy op 'n leer, en uiteindelik kan jy so 
hoog kom, totdat jy in 'n ander wêreld inbreek, wat visioen is. Daar kan jy sien.

Net soos as jy nooit geweet het wat dit was wat jy voel met jou sintuig van gevoel nie, dit nooit 
gesien nie; dan kom jou oë oop, jy kan dit sien. Dit sal alles 'n raaisel vir daardie persoon wees wat nooit 
kon sien nie. Dit sal vir hom 'n raaisel wees, maar tog is dit so.

En daar binne kan die Here ... Voordat ons hier aangekom het, aan mense van regoor die land, oral, 
van noord, suid, wes, kom vir hierdie onderhoude. En sodra hulle klaar gepraat het, net presies die vrae 
wat hulle sou vra, die ding wat hulle sou vra, sou ek sê, “Kyk hier,” oor strek, en daar was 'n stuk papier 
met elke vraag, en draai net presies die manier waarop hulle dit gevra het, dit sou vra, hulle antwoord 
hier op hul vraag, net die manier waarop dit beantwoord is. Die Here is groot. Hy weet alle dinge. Maar 
dit neem my egter omtrent drie dae om uit daardie middag uit te kom, wat dit was, so uitputtend. En 
nou het ek gedink om dit tog te kry voordat ons vertrek.

30

En daar is die regte manier, die regte manier van, met individue. Nou, daar is dinge wat gesê kan 
word.
31

En as die mense hier is, wat weet watter geheime van harte geopenbaar was, sou dit absoluut ... 
Dit sou aaklig wees; dit sou misdaad veroorsaak, dit sou veroorsaak dat iemand 'n ander skiet, of iets, 
as dit geopenbaar sou word hier by die platform soos hierdie, in 'n openbare, voor die publiek. Dit sou 
strafregtelike misdrywe veroorsaak, en alles anders, dit sou ...

Maar wanneer julle saam sit soos dit, die Heilige Gees, net twee van julle saam. Maar ons verstaan 
dit, dat dit wat hulle my vra is privaat. Ek sê niks daarvan nie. En wat ek vir hulle sê, dit hang van hulle 
af of hulle dit wil sê of nie. Sien? Maar dit is om bekend te wees tussen ons, die onderhoud. Dit is om die 
persoon, een op 'n slag, te neem en daar te sit totdat alles heeltemal afgehandel is, sien, die Heilige 
Gees.

32

En dan om te dink aan die genade, die Heilige Gees vertel my alles daaroor, aan elkeen, 'n hele ry 
van hulle, voordat hulle ooit hier gekom het; regoor die land, kom mense wat ek nog nooit in die lewe 
gesien het nie. En skryf dit uit sodat hulle sal weet, net 'n roetine volgens die manier waarop hulle vrae 
sou vra, beantwoord dit.

33

Een broer het vrae gehad oor die slang se saad, wat ek net nie presies kon antwoord nie, omdat 
hulle halfuurtjie verby was. Ek hoop dat hy dit alles reg het, die antwoorde daarop, op die papier. Ek ... 
Hy het dit uitgeskryf en hy het nie al sy antwoorde gekry nie, so ek gee hom net die geskrif terug, die 
antwoorde op die papier. As hy nie het nie, het Billy Paul dit. Ek weet die man sit hier; ek het nou net na 
hom gekyk, net 'n paar oomblikke gelede. So as hy—as hy dit wil vind, dit is geskryf op 'n stuk papier, 
jou antwoorde op jou vraag.

34

Nou, o, hoe goed is die Here! Ek hoop almal voel goed. Uh-huh.35
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En laat ons nou onthou, en nou wanneer ek vir hierdie sakdoeke bid, om broer Dauch te onthou. Hy 
is 'n kosbare broer en ons wil hom in gebed onthou.

En ek—ek sien Broer Ungren, maar ek—ek kan nie suster Ungren op enige plek sien nie, of sy nou reg  
is. Ja, sit 'n entjie van hom af. Sekerlik. Ja. Ek is bly. Want ons was uitgeroep die ander nag, in 'n ... net 
'n noodgeval van haar en haar dogter, Suster ... ek ... Downing, Downing. Van die pad af gery en net die 
genade van God, of hulle sou altwee in stukke vergruis gewees het net daar. En hier kom hulle reguit 
kerk toe, klim op 'n trein en kom aan.

36

Ek sal julle almal nooit vergeet nie. Ek is lief vir julle. God weet dit. Ek—ek het julle lief. Hoe, regoor 
die land, deur slegte weer!
37

Wanneer ek kyk na 'n paar broers hier uit Georgië en Alabama, en verskillende plekke, en Tennessee, 
en rondom, waar hulle hul motor af in die pad ry, waar die ys, gly, en heen en weer soos dit, om 
hierheen te kom vir een diens.

Toe ek daardie ander dag 'n noodoproep gekry het na Broer Dauch, het ek nie besef dat Lima, Ohio, 
so ver weg was nie. Net ... Ek het gedink dit was 'n klein huppel, hop en 'n sprong. Maar, goeiste, ek is 
hier weg nogal vroeg daardie oggend, nooit daar gekom tot een uur daardie middag nie, ry elke—alles 
wat die spoedgrens sal toelaat, en op dubbele snelweg. En ek dink hoe naby dit is, om weg te gaan in 
die suide waar hierdie ander mense vandaan kom, weg in die noorde en weste, waar hulle vandaan kom.

38

Ek is lief vir julle, en dit is die rede waarom ek probeer om dodelik opreg hier te wees.

En die oudstryders! Ek sien Broer Creech-hulle sit nou daar agter, en dié wat saam met my was al 
die jare en dinge, en hoe ons bymekaar kom. Ek het na Mary Jo se foto gekyk, ek glo dit was 'n paar 
nagte gelede. Net 'n klein dingetjie toe ons die eerste keer ontmoet het, en nou is sy getroud, dink ek, 
en het kinders. Broer Creech en Suster Creech, jonk, swartkoppe, en Meda en ek, en hier is ons grys en 
krom. Sien, daar is iets omtrent mense soos dit wat—wat jou aangryp. Sien, jy—jy—jy wil by hulle bly. 
Sien? Daar is iets anders wat—wat jou gedagtes altyd terugtrek. Gee hulle net as voorbeelde vir ander 
wat hier is. Jonk en oud, ons sien uit na die koms van die Here.

39

So vanoggend het ek dit gestel ... God, glo ek, sit dit in my hart om 'n Sondagskoolles hier te leer 
vanoggend, as God wil, vir 'n lang tyd. Ek ... En nou, dit is my laaste diens vir 'n klein tydjie, so ver as 
wat ek weet, die ...

40

En ek wil hê julle moet onthou dat Broer Neville hier, links in die kerk, in die beheer van hierdie 
tabernakel, onder die Heilige Gees, dat hy hier oorgebly het, en hy glo hierdie Boodskap en—en onderrig 
dit net dieselfde as wat ek doen. Reg. En enige tyd wanneer julle wil, as dit julle pas, kom om Broer 
Neville te hoor, hy sal jou beslis goed doen, ek is seker. Hy is 'n groot dienskneg van Jesus Christus.

41

Ek het Orman Neville geken sedert ek 'n klein seuntjie was, en hy het nie een krieseltjie verander nie, 
net nader aan God. Ek onthou toe ek hom die eerste keer gesien het op 'n ... Ek was na sy Metodiste 
platform genooi. En toe ek teruggekom het hier na die tabernakel, het ek gesê, “Eendag sal ek hom doop 
in die Naam van Jesus Christus.” En hier is hy met die Boodskap nou, aan die gang, 'n ware galante 
dienskneg.

En Broer Neville gaan deur baie stremming en hartseer, wat hy nie hier by die tabernakel wys nie. 
Maar omdat die Here my toelaat om 'n bietjie insig in mense se lewe te hê, weet ek waardeur hy gaan; 
baie daarvan, sien. En hy gaan beslis onder baie swaarkry en stremming en dinge. En julle, julle mense 
hier, hou hom op soos Josua en Kaleb die hande van Moses opgehou het, as hy die Woord bring.

42

Wees lief vir mekaar, bo alles. Wees lief vir mekaar. Moenie ... Maak nie saak wat die duiwel probeer 
sê nie! Nou is julle almal een groot dierbare groep nou, maar onthou my waarskuwing, sien, Satan sal nie 
toelaat dat dit so bly nie. Nee, meneer. Hy sal alles skiet, as hy iemand moet inbring om sy teiken te 
maak. Hy sal 'n kritikus of ongelowige inbring en hom neersit, en veroorsaak dat hy met jou vriendelik is 
onder die stilte en dinge, en dan sal hy die man skiet met 'n soort van 'n gif dinge, en hy sal deur die 
kerk begin met dit. Moenie kant kies met dit nie. Jy moenie enigiets te doen hê met enigiets anders nie. 
Julle bly reg liefdevol en dierbaar en vriendelik met mekaar. Bid vir daardie man, dat hy gered sal word, of 
daardie vrou, of wie dit ookal is, bid net vir hulle. En staan bymekaar.

43

En bly by julle pastoor. Sien, hy is die herder en julle gee hom respek. Hy sal jou deurdra en, omdat 
hy deur God geordineer is om dit te doen.

Sal julle dit nou onthou? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Die vyand sal kom. En wanneer hy dit doen, 
klou net soveel nader aan mekaar. En die een wat die duiwel gebruik vir 'n vyand, sal óf uitkom of inkom 
en een van julle wees. Dis al.

44

Moet nooit deel van 'n kliek wees nie ... of—of praat, jouself kliekerig maak nie. Ons is een. Ek kon



7Christus Is Die Verborgenheid Van God Geopenbaar

nie sê, “Linkerhand, ek is—ek is kwaad vir jou, ek gaan jou wegvat omdat jy nie 'n regterhand is nie.” Hy 
is my linkerhand. Ek wil hê hy moet daar bly. Selfs die puntjie van my vinger, ek wil hê dit moet net daar 
bly, elke deeltjie van my liggaam bly net daar. En God wil hê dat ons as 'n liggaam van gelowiges net 
presies bymekaar moet bly, reg bymekaar.

En nou het julle bande hieroor. Julle het bande oor wat ons glo. Julle het bande oor dissipline in die 
kerk, hoe ons onsself in die kerk van God gedra, hoe ons saam hierheen kom en saam in hemelse plekke 
sit. Moenie tuis bly nie. As God in jou hart is, kan jy skaars wag vir daardie deure daar oorkant om oop 
te maak, om hier in te kom om met jou broers gemeenskap te hê. As jy dit nie doen nie, moenie—moenie 
so voel nie, dan sê ek vir jou, dit is tyd dat jy moet bid.

45

Omdat ons in die laaste dae is, waar die Bybel verhef ... of ons vermaan het om—om, “Soveel te 
meer as ons daardie dag sien aankom,” om mekaar lief te hê met Christelike liefde en Goddelike liefde, 
“om onsself saam te vergader in hemelse plekke en—en Christus Jesus,” en mekaar lief te hê. “Dit sal 
almal weet dat julle my dissipels is, wanneer julle liefde vir mekaar het.” Dis reg. Bly net bymekaar.

As die broer, jy dink hy is 'n bietjie verkeerd, of die suster, sê, “Here, moenie dat ek ooit die wortel 
van bitterheid laat opspring nie, want dit sal—dit sal hom affekteer, en dit sal die Christus reguit uit my 
lewe neem.” Daardie giftige sure van boosheid, en jaloesie, en haat, wat net die Heilige Gees dadelik van 
jou af sal wegneem. Dit sal Hom hier uit die tabernakel wegjaag. Dit sal die gees van God doodmaak, of 
Dit van hier af verdryf, jou pastoor seermaak. Dit sal alles doen. Sien? Moenie dit doen nie.

46

Julle groei net soveel nader aan mekaar. Trek op die ... Neem die gespe, soos die broer getuig het, 'n 
prediker hier die ander aand, oor om 'n gespe te hê, het dit in 'n gesig gesien. Net, daardie gespes op die 
volle wapenrusting van God. Trek haar net aan, versterk, beweeg tot reg naby aan mekaar. Wees lief vir 
mekaar, in elk geval. Praat mooi van mekaar, sê mooi dinge van mekaar, en dan sal God jou seën.

Nou vanoggend, as die Here wil, deur Sy hulp en genade, ek het nogal 'n klomp vrae hier, van die 
Skrif, eerder. En nou voordat ons dit nader ... Ek dink ek het die opnemers gehoor aanklik daar. Ons gaan 
die Boodskap nou bring, deur God se genade.

47

Eerstens, 'n woord van gebed.

Here Jesus, ek praat met hierdie liggaam van die Kerk, dat hulle moet saamstaan met God se 
onveranderlike hand, hulle absoluut, die Woord; waarsku hulle, soos Paulus sy kudde gewaarsku het, 
“Daar sal wolwe inkom.” U is dieselfde God vandag as wat U was, en daardie vyand is dieselfde. Mag 
hierdie gemeenskap en boeie van liefde altyd bestaan onder hierdie mense, in Christus Jesus.

48

Help, vanoggend, Here, as ons die Woord lees. Mag die Heilige Gees dit aan ons openbaar, sodat die 
Kerk ten volle gevestig mag wees in “die Geloof wat eens aan die heiliges oorgelewer was,” om hulle te 
bewaar. En mag, soos U die visioen gegee het so twee jaar gelede, “om die Kos op te gaar,” goeie, 
gesonde groente wat ek gesien het in die visioen, wat hier in hierdie tabernakel opgegaar word, mag ons 
vandag 'n hele vat vol van daardie ontvang (gee dit, Here), of 'n bandvrag: dat Dit Jesus Christus aan 
ons kan openbaar in die uur wat ons lewe, om ons standhoudende krag te gee, die geestelike krag vir die 
taak wat voorlê. Gee dit, Vader.

Seën hierdie, U kinders. Hulle is hier vanoggend vanuit baie verskillende dele van die nasie. 'n Warm, 
taai oggend, maar tog voel ons die Teenwoordigheid van die Heilige Gees in dit alles.
49

Ons dink aan John Wesley, en Calvyn, en Sankey, en Knox, Finney, en baie van hulle, selfs sonder 
elektriese waaier, waar mense in sale gesit het en sweet loop af teen hul gesigte. Die vroue, goed bedek 
en geklee, het in die gehore gesit en sweet totdat hulle klere deurdrenk was, geluister na die Woord van 
God wat hulle siele gevoed het. Nou voel ons, Here, dat hulle êrens oorkant rus en op die koms van die 
Here wag.

Hou ons saam, Vader. Laat die Heilige Gees ons lei en rig ons. Gee ons 'n lang lewe van diens vir U. 
Gee ons hierdie groot Boodskap vanoggend wat ons verwag uit U woord, dat Dit kan gaan na elke hart. 
Laat die lippe wat praat, Here, die Waarheid praat. Laat die hart wat hoor vrugbaar wees om die 
Waarheid te ontvang, en mag Dit groei tot groot bome van die Ewige Lewe, om skynende ligte te wees 
en briewe van alle mense gelees; dat hulle mag weet dat Jesus Christus uit die dood opgewek is en 
onder ons leef. Maak ons so vol liefde en die vrug van die Gees totdat ander mans en vroue, seuns en 
meisies die resultate kan sien dat die Lewe van Christus steeds in ons leef, na tweeduisend jaar van die 
groot gebeurtenis. Gee dit, Vader, om U te eer. Ons vra in Jesus Christus se Naam. Amen.

50

Nou wil ek 'n gedeelte uit die Skrif lees. En ek vertrou nou dat julle julle potlode en papiere en alles, 
gereed het.
51

En, Broer Neville, sit jy net stil. Ek gaan net my jas uittrek. Dit is ... [Broer Neville sê, “Dit is alles 
reg. Amen.” — Red.] Dis 'n ... Verskoon my dat ek my jas uittrek, maar dit—dit is verskriklik warm hier.
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Nou wil ek hê dat julle na die boek Kolossense gaan, die 1ste Hoofstuk van Kolossense. En dan 
terwyl ons dit lees, begin met ... Ek wil hê dat julle, wanneer julle huis toe gaan, die hele Hoofstuk van 
hierdie Kolossense lees. Maar ek wil hê julle moet vanoggend lees, saam met my, van die 15de vers, 
29ste, ingesluit.

52

En wees nou net so geduldig as wat julle kan, want ek voel dat in hierdie hier, as God my sal help, 
sal openbaar en in julle gedagtes al hierdie ander dinge bring waaroor ek gepraat het deur al die dae van 
die tabernakel; waarom het ek gesê wat ek gesê het, en waarom ek gedoen het wat ek gedoen het. Dit 
is hoekom.

Nou uit die 15de vers.

Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;

want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en 
onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte — alle dinge is deur Hom en 
tot Hom geskape.

En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die 
Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.

Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon

Laat my weer 'n bietjie klem lê op dit hierdie 19de vers.

Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon

en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die 
bloed van sy kruis — ek sê deur Hom — die dinge op die aarde sowel as die dinge in die 
hemele.

Kyk waar daardie versoening gegaan het.

Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou 
versoen

in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en 
onberispelik voor Hom te stel;

as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop 
van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder 
die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het.

Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die 
verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is;

waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in 
julle belang, om die woord van God te vervul,

naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou 
geopenbaar is aan sy heiliges,

En ek wil weer daardie vers lees.

naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou 
geopenbaar is aan sy heiliges,

aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie 
verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.

Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid 
onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel;

waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag.

Nou vir 'n teks wat ek hieruit wil neem, dit vir 'n teks, baseer dit op die hele Bybel, maar ek wil hê 
dat ons dit titel: Christus Is Die Verborgenheid Van God Geopenbaar. Christus is die verborgenheid van 
God geopenbaar! Nou, ek het dit as 'n Sondagskoolles geneem sodat ons almal saam kon lees en—en 
hierdie gemeenskap saam kan hê.

53

Nou,  God  se  geheime  verborgenheid  het  Hy  gehad  voor  die  wêreld  begin  het.  Nou,  terug  in  die54
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agterste deel van God se gedagtes was daar iets wat Hy probeer het en gaan bereik, en Hy het 'n 
motief gehad om dit te doen, ten einde Homself uit te druk. Omdat, eers was daar nie eens 'n maan, 
ster, atoom, molekule, of enigiets nie. Hy was God. Maar Hy was nie presies God op daardie tydstip nie, 
omdat God 'n voorwerp van aanbidding is, en daar was niks om Hom te aanbid nie.

So, in Sy groot gedagte wou Hy hê dat hierdie eienskappe uitgedruk moet word. En in Hom was 
liefde; in Hom was om Vader te wees; in Hom sou die Seun wees; in Hom sou 'n Redder wees; in Hom 
sou 'n Geneser wees. En al hierdie groot eienskappe wat ons reeds uitgedruk sien, was in God.

So, my mening, die eerste ding wat Hy gemaak het, was Engele. En toe het hulle Hom aanbid en dit 
het Hom God gemaak. En Hy het van daar af begin. Soos in vorige Boodskappe het ek probeer om dit te 
verduidelik, om dit duidelik te maak. En nou, toe Engele begin het om Hom te aanbid, was dit voordat 
daar selfs 'n molekule in die aarde was. Daar was niks. Dit was alles duisternis. Daar was geen son nie, 
geen maan, geen sterre, geen niks, toe was Hy God. Toe Hy Job gevra het, “Waar was jy toe Ek die 
fondamente van die wêreld gelê het, sien, toe die môresterre saam gesing het, het die seuns van God 
geskreeu van blydskap? Sien? Nou, waar was jy?” Sien? Dit was lank terug voor die aarde.

55

Nou, God het 'n doel en 'n verborge raaisel gehad. En dit is waaroor ek vanoggend met die Kerk wil 
praat, die verborge geheimenis van God wat Hy in Sy gedagtes gehad het voor die wêreld ooit begin 
het, en hoe dat dit self ontvou het tot op hierdie huidige uur waarin ons leef. Sien? Dan sal jy duidelik 
verstaan dan, jy sien, in, glo ek, wat gedoen word.

56

God se groot raaisel, van hoe, dit is 'n geheim. Hy het dit 'n geheim gehou. Niemand het iets daarvan 
geweet nie. Selfs die Engele het dit nie verstaan nie. Sien, Hy het dit nie openbaar nie. Dit is die rede, 
onder ons sewende raaisel, toe die sewende seël geopen is, was daar stilte. Jesus, toe Hy op aarde 
was, wou hulle weet wanneer Hy sou kom. Hy het gesê, “Dit is nie ... Selfs die Seun self weet nie 
wanneer dit gaan gebeur nie.” Sien, God het dit alles vir Homself. Dit is 'n geheim. En dit is die rede 
waarom daar stilte in die hemel was vir 'n tydperk van 'n halfuur, en sewe donders het hulle stemme 
geuiter, en Johannes was selfs verbied om dit te skryf, kyk, die koms van die Here. Dit is een ding wat 
Hy nog nie geopenbaar het nie, van hoe Hy sal kom, en wanneer Hy sal kom. Dit is 'n goeie ding dat Hy 
dit nie doen nie. Nee.

57

Hy het dit gewys of geopenbaar in elke tipe wat in die Bybel is. Daarom is die hele Bybel die 
Openbaring van God se verborgenheid in Christus. Hum! Die hele Bybel is 'n uitdrukking van een doel wat 
God gehad het, een doel wat Hy in die hele Bybel wou bereik. En al die handelinge van die—van die 
gelowiges in die Bybel is in tipe, 'n uitdrukking wat God se groot doel is, en nou in hierdie laaste dag het 
Hy dit geopenbaar en wys dit. En God se hulp, ons sal dit hier sien, hierdie oggend, wat die Here die hele 
tyd in sy gedagtes gehad het en dit uitgedruk het.

58

Daarom kan jy die groot betekenis sien van wat dit was om dit te weet, en probeer dan om dit vir 
die mense te bring. Sien? En dan doen jy nie ... Ek het nie in besonderhede gegaan om dit te probeer 
verduidelik soos God dit aan my geopenbaar het nie.

Nou, as jy dit wil merk. Ek het so baie plekke waar ek wil lees. En nou in—in die boek van Lukas, die 
24ste hoofstuk van Lukas, vind ons uit dit is ... Dit is die twee van die apostels op die pad na Emmaus. 
En Jesus het uitgestap na Sy opstanding, en hulle was op hulle—hulle pad oor na Emmaus, stap 
padlangs, dink en praat en ween, as gevolg van Sy—Sy dood, en hoe hulle Hom gesien ly het vir wat 
hulle gedink het was van geen waarde nie; hulle het hulle Here geneem en Hom gekruisig. En—en hulle 
het daar langs gegaan en gehuil.

59

En Hy het uitgestap van die kant van die pad en begin om met hulle te praat oor Christus. Hy het 
gesê, “O, dwase en traag om te verstaan. Weet julle nie dat al die profete en die Psalms ... ” Sien, wat 
het Hy gedoen? Homself geïdentifiseer aan hierdie apostels, dat al die profete, en al die Psalms en alles, 
was Hy, uitgespreek. Sien?

En nou die rede waarom ek nooit hierdie oggend wou preek nie, was omdat ek gedink het in onderrig 
sou ons dit beter verstaan as net om 'n teks te neem en vinnig daaroor te gaan. Ons sal dit net 
onderrig.

60

Nou, Hy het gesê dat al die Psalms en al die profete van Hom gepraat het. Wel, daar, dus, dit toon 
dat die hele Ou Testament, die hele Nuwe Testament en al die Psalms, die sang, die liedere wat gesing 
is, is van Hom gesing.

61

Neem die 22ste Psalm en sing dit, en vergelyk dit met die oggend van die kruisiging. Sien, “My God, 
My God, waarom het U my verlaat? Al my bene, hulle staar na My. Hulle het My voete en My hande 
deurboor.” Tog, al daardie dinge daar, hulle sing daardie Psalm daar in die tempel, en kruisig die einste 
Een. Sien? Sien, daardie groot godsdienstige leiers, daardie groot manne, daardie groot leraars, en tog 
so verblind, wat die profete gelees het en die liedere gesing het, en die misdaad gedoen  het  wat  hulle
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gesê het hulle sou doen.

Dieselfde ding vind hierdie oggend plaas!

Luister nou aandagtig, omdat ... Nou gaan ek nie eens aandag skenk aan wat daardie horlosie sê 
nie. Ek wil hê julle moet dit kry. Sien? Ek wil hê julle moet dit kry. Sien? [Gemeente jubel en sê, “Amen.” 
— Red.]

62

So julle kan hier sien, basies, in die begin, die presiese gedagte wat God in Sy gedagtes gehad het, 
het Hy van al daardie geleerdes verberg. En die ... Net 'n aantal, 'n uitgesoekte voorbestemde getal, 'n 
voorbestemde volk, was die enigstes wat dit gehoor het. En nou ondersoek die Skrif af deur die eeue 
van die profete, en kyk of dit nie dieselfde ding was nie. Sien?

Nou, en Jesus verwys hulle hier na die profete en die Psalms, Hy het gesê hulle het almal van Hom 
gepraat. Sien? En hier hierdie Joodse leraars, rabbi's, doktors van die wet, professore, het presies 
gedoen soos hulle voorheen gedoen het.

Nou sien, weer, Hy het gesê, “Ondersoek die Skrifte, want hulle is dit wat van My getuig.” Ondersoek 
die Skrifte, die Skrif, die hele Skrif. Wat probeer ek doen? Om vir jou te wys dat hierdie Bybel die ding is 
wat reg is.

63

Die ander dag, staan in 'n hospitaalkamer, praat, 'n suster het my gevra om te verduidelik oor 
denominasies, waarom ons teen denominasies was, met 'n paar denominasionele mense.
64

Jy sien, dit moet terugkom na die Woord, omdat die Woord God is. Sien? En Jesus verklaar dieselfde 
hier, dat die Woord Hy is. Jy kan nie die Skrif Homself laat weerspreek nie. “In die begin was die Woord, 
en die Woord was by God, en die Woord was God. En die Woord, vlees gemaak!” Sien?

Nou hier sê Hy, “Ondersoek die Skrifte, hulle getuig van My. In Hulle dink julle julle het die Ewige 
Lewe,” en dit is waar, “en Hulle is die Een wat getuienis dra van My. En Ek dra getuienis van Hulle. En as 
Ek nie die werke doen wat belowe is dat Ek dit sou doen nie, hoor My dan nie. Maar as Ek die werke 
doen, en julle kan My nie glo nie, glo die werke, omdat hulle getuig dat Hy die Woord is.” O, dit lyk asof 
dit nie enigsins eenvoudiger kan wees nie. Sien? Goed. Nou, “Ondersoek die Skrif.” Hy het gesê Moses en 
al die wette, en dies meer, en die profete, en Psalms, het van Hom gepraat. En, weer, Hy het gesê die 
Skrif getuig van Hom.

65

Hy is die hooftema van die hele Bybel. As jy die Bybel lees en Christus nie in elke vers daarvan sien 
nie, gaan terug en lees dit weer. Sien? As jy Christus nie in elke vers van die Bybel kan sien nie, dan lees 
jy dit weer, omdat jy iets gemis het. Die Bybel is Christus. Hy is die Woord. Wanneer jy lees, “In die begin 
het God geskep,” daar is Christus. Sien? Elke ... Van daar tot by die “Amen” in Openbaring getuig elke 
Woord van Jesus Christus.

66

Dit is waarom hierdie ekstra boeke wat hulle noem die Tweede Boek van Daniel, en die—die Boek van 
die Makkabiërs, voeg vagevuur en dinge soos dit by, sien, dit word nie van gepraat in die Skrif nie. Sien? 
Dit span nie saam met die res daarvan nie. Daar is geen plek om die vagevuur daarin te plaas nie. Daar is 
geen plek om die kruising van heiliges te plaas nie, en dinge. Daar is geen plek daarin vir dit nie. Daar is 
geen plek vir 'n denominasie nie. Daar is geen plek vir—vir 'n leerstelling buite dié van die—van die Bybel 
nie. Sien? So wanneer julle daardie dinge sien, hulle—hulle kom net nie in die prentjie nie. En dit is 
waarom mense daardie bygevoeg het, en het hulle—hulle legkaart heeltemal deurmekaar gemaak. Sien? 
Hulle kan dit nie reg maak nie, “Dieselfde gister, vandag en vir ewig.”

Maar as die ding reg aanmekaar gesit word, is daar die volledige prentjie van die val en 
wedergeboorte. Die hele prentjie van die skepping en God se hele plan reg in Jesus Christus geopenbaar. 
Amen! Dit is die hele prentjie bymekaar gesit, elke klein draaitjie en hoekie. Dis net soos ... Nou, ek 
bedoel nie om skynheilig te wees deur hierdie nie, maar dit is net soos om 'n legkaart te bou.

67

Dit is hoekom ons vandag prentjies het wat verskriklik lyk. Sê, “Ons is gelowiges,” en die koei pluk die 
gras bo-op die boom. Dit werk nie. Dit is wanneer hulle sê, “Ja, Hy is elke manier, maar net van 'n sekere 
... Hy is dieselfde gister, vandag en vir ewig, alles behalwe 'n sekere ding.” Sien? Dan ruïneer jy jou 
prentjie.

Die Bybel het gesê Hy is dieselfde! Johannes 5, of Johannes 14:12, het Hy gesê, “Hy,” hy, 
enigiemand, “wie in My glo, die werke wat Ek doen, sal hy ook doen.”
68

“Wel, dit was vir 'n ander eeu.”

Daar het jy jou prentjie weer verkeerd. Jy het 'n man wat hengel in die woestyn vir vis in 'n klomp 
warm sand waar daar geen vis is nie. Sien? Sien, jy moet hom terugbring na waar hy visvang, by Galilea, 
waar daar baie vis is, sien jy. Sien?
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Jy—jy moet die prentjie reg laat lyk. Dit is God se groot prent. En daar is net een manier waarop jy 
dit sal sien, dit is wanneer jy Jesus Christus sien. Daar is die hele Bybel. Hy is die hooftema van die 
Bybel.

Nou besef jy dat jy in enige van hierdie plekke hier 'n teks kan neem, en dit is net moeilik vir 'n 
prediker om stil te bly. Hy lyk asof hy wil voortgaan met dit, maar jy moet terugkom na wat ons onderrig.
69

Hy is die hooftema van die Bybel. Hy was in die profete. Hy was in die Psalms. Hy was in die 
geskiedenis van die Bybel. Die Bybel is 'n profetiese Boek. Dit is 'n historiese Boek. Dit is 'n Boek van 
liefde. Dit is 'n Boek van—van liedere. Dit is 'n Boek van die Lewe. En daarin vind jy Christus. Hy was in 
die profete. Hy was in die Psalms. Hy was in die geskiedenis. En Hy is ook, in die Bybel, die dinge wat 
moet kom. So, Hy was voor en tot ná. Wat maak dit Hom dan? “Dieselfde gister, vandag en vir ewig.”

En jy spuit iets Daarin, wat Hom nie “dieselfde gister, vandag en vir ewig” maak nie, Broer Lee, waar 
gaan jy heen? Jy het 'n verskriklike beeld daar. Want, Hy was die geskiedenis, sien, en Hy is die Profeet. 
Hy is die Psalms. Hy is alles. En as jy Hom nie alles kan maak nie, en dieselfde, waar, hoe lyk jou 
prentjie? Sien julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Goed.

70

Hy is die ding! Hy was die profete. Hy was in hulle. Hy was in die Psalms. Hy was in die geskiedenis, 
en Hy is die dinge wat moet kom, “dieselfde gister, vandag en vir ewig.” Hebreërs 13:8, as jy dit 
neerskryf. Hy moet wees, dan moet Hy die hoof saak wees, as dit is wat Hy is. En ons glo dit, nie waar 
nie? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Dan, as Hy dit is, dan moet Hy die hooftema wees van ons praat, 
van ons denke, van ons sang, van ons wandel. [“Amen.”] Hy behoort die hooftema van ons lewe te 
wees. As Hy die hooftema van die Bybel is en die Bybel is in ons, dan moet Hy die hooftema wees van 
alles wat ons doen, sê, of dink; moet Christus wees. Is dit reg? [“Amen.”] Goed.

71

Omdat ons dit dink, omdat Hy die Hoof van “alle dinge” vir ons gemaak—gemaak is. Die Kolossense 
sê so hier. Hy is die Hoof van “alle dinge” vir ons. Want Hy is gemaak ... vir ons, waarvan ons beskou 
word as “alle dinge.” Jy sê, “Wat van die sondaar?” Hy was gemaak om die Regter van die sondaar te 
wees as hy dit nie aanvaar nie. Hy was die heerlikheid gemaak vir die gelowige wat dit aanvaar. So daar, 
ding, “alle dinge is gemaak deur Hom, en vir Hom.”

72

En dit neem die nag om die heerlikheid van die dag uit te druk. Dit neem die werktuig van oneer om 
die—die liefde en sorg vir die werktuig van die geëerde uit te druk. Dit neem 'n bose vrou, wat immorele 
klere dra en—en haar sedes verkoop, om die deug van 'n ordentlike ware dame uit te druk. Sien? Dit 
neem 'n skelm en 'n dief, in 'n mens, om die egtheid van 'n ware gelowige, 'n ware Christen, uit te druk. 
Dit neem die skynheilige, om die gelowige te wys, wat hy is.

So, “Alle dinge is deur Hom gemaak.” En omdat Hy alle dinge gemaak het ... gemaak vir almal van 
ons, is alle dinge gemaak vir, deur Hom. Dan, aangesien dit waar is, moet ons ons identifikasie (moet 
wees) met Hom maak. Ons moet geïdentifiseer word, onsself, met Hom, want Hy het Homself 
geïdentifiseer met ons. Ons moet met Hom geïdentifiseer word. Hoe? Deur vir Hom te lewe; nie net 'n 
belydenis nie.

73

So baie mense neem 'n belydenis, sê ... Ek sê dit het nou by hierdie plek gekom. Is jy 'n Christen? 
“Ek is 'n Metodist.” Wel, dit is baie ver weg daarvan om te wees, jouself bekend te maak as 'n Christen. 
Wel, kyk wat die Metodiste doen. “Ek is 'n Baptis.” Wel, kyk wat die Baptiste doen. “Ek is Katoliek.” Kyk 
wat hulle doen. Sien?

Maar die enigste manier waarop jy eintlik 'n Christen kan wees, is vir Christus om Homself in jou te 
identifiseer. Hoe het ons 'n angel daar! Ek hoop almal op die band kry dit ook. Sien? Sien? Sien?
74

Jy sê, “Ek is Pinkster.” Dit beteken nie 'n ding nie.

Dit is Christus in jou geïdentifiseer. Dit is wanneer Hy jou herken het.75

Sê, “Ek het in tale gepraat.” Duiwels doen dit ook.

“Ek het geskree.” Die Mohammedane, Buddhas, en alles skree. Die Indiane skree by die slangdans. 
Sien? Sekerlik. Hulle almal doen dit. Kultusse, bendes, en alles anders, skree en jil. Hulle jil en skree by 'n 
bofbalspel.

Maar wanneer Christus in jou geïdentifiseer is, Homself identifiseer, dan is jy soos Christus. Die woord 
Christen beteken om “soos Christus” te wees. Daar is jou identifikasie. Goed. Nou, en omdat Hy ons 
identifikasie is, dan moet ons deur Hom geïdentifiseer word, deur vir Hom te lewe.

Let op, God het 'n drievoudige doel in hierdie groot misterieuse geheimenis. God, in Sy groot 
misterieuse geheimenis wat Hy gehad het voor die wêreld begin het, het Hy 'n drievoudige doel daarin. 
En nou waarop ons wil ingaan vanmôre, is wat is daardie drievoudige doel? Sien? Nou, ek glo, deur die 
hulp  van  die  ...  van  God,  Wie  teenwoordig  is,  en  Hy—Hy  sal  dit  aan  ons  wys.  Nou,  as  Hy  hierdie

76
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drievoudige doel gehad het, wil ons uitvind wat is hierdie drievoudige doel.

Die eerste ding was, dat God Homself aan die mense wou openbaar.77

Hy kon dit nie doen as 'n groot Jehova God wat alle ruimte, tyd en Ewigheid bedek het nie. Hy kon 
nie. Hy is te groot om ooit aan mense geopenbaar te word, want dit sou te geheimsinnig wees. Hoe kon 
daardie groot Wese wat nooit begin het nie ... dat nadat jy verby die siklus van 'n honderde biljoene en 
triljoene en triljoene jare van die ligruimte gegaan het, en uit tot in die oneindige, in die Ewigheid, en 'n 
groot Skepsel wat dit alles was, en nog steeds is.

Maar wat Hy wou doen, Hy het vaderskap liefgehad, want Hy was 'n Vader. En die enigste manier 
waarop Hy dit kon uitdruk, was om 'n Seun te word, 'n mens. Dit is die rede waarom Jesus aangehou het 
om te sê, “Die Seun van die mens.” Sien, hulle het nie geweet waarvan Hy gepraat het nie, baie van 
hulle. Maar nou kry julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Sien? Hy wou Homself uitdruk. Dit was 
Syne, een van Sy groot drieledige doeleindes, was om Homself uit te druk, Homself te identifiseer met 
menslike wesens, om Homself in Christus te openbaar.

78

Tweedens, om die voorkeur in Sy Liggaam van gelowiges te hê, dit is, Sy bruid, dat Hy in mense kan 
leef.
79

Nou, Hy kon dit in Adam en Eva doen, maar sonde het hulle geskei, so nou moes daar een of ander 
manier wees om dit weer terug te kry. O, goeiste! O, wanneer ek ... Dit, dit is ryk vir my net om selfs 
daaraan te dink. Sien? Sien wat God se doel was? Nou hoekom het Hy nie net Adam en Eva so behou 
nie? Dan sou Hy nooit Sy volheid kon uitdruk nie, Sy volle eienskap. Want, Hy kon 'n Vader daar gewees 
het, dit is waar, maar Hy is ook 'n Redder. Jy sê, “Hoe weet jy Hy was?” Hy is, omdat ek die belewenis 
gehad het. Sien? Sien? Hy is 'n Redder en Hy moes dit uitdruk. En hoe kan Hy dit doen? Slegs deur 
Christus. Hoe kon Hy 'n Seun wees? Slegs deur Christus. Hoe kon Hy 'n Geneser wees? Slegs deur 
Christus. Sien, alle dinge word saamgevat in daardie een Persoon, Jesus Christus. O, goeiste! Toe ek—
toe ek ...

80

As ek daaraan dink, sien ek—ek net denominasies wat van die toneel af verdwyn, en alles wat net 
gaan, sien, wanneer ek God se groot doel sien. Om Homself te openbaar, en eerstens, om Homself in 
Christus te openbaar, “die volheid van die Godheid liggaamlik.” En dan, om daardie “volheid van Godheid 
liggaamlik” in 'n volk te bring, sodat Hy die voorkeure, die toesig en die leiding kon hê.

81

Nog een, die aand, as jy nie die band gekry het nie, het ek een aand hier gepreek oor “'n Gevangene 
Van Jesus Christus.” Paulus, 'n gevangene! Sien? Wanneer God jou kry om Sy gevangene te wees, dan 
kan jy niks doen nie, maar wat die Gees sê. Paulus, met al sy groot intellekte, het hy geleer ... hy was 
geleer deur Gamaliël om 'n groot priester of rabbi te word, eendag. En hy het hoë ambisies gehad. Hy 
was intellektueel 'n groot man, groot gesag, groot man in die land. Maar hy moes elke bietjie daarvan 
opoffer, sien, om deel van die Woord te word, om Jesus Christus uit te druk. Hy het geweet wat dit was 
om te sê ...

82

Hy het 'n idee gehad om oor te gaan na een of ander plek, sommige broers het hom geroep, maar hy 
was verbied deur die Gees om sy eie wil te doen. O, as—as mense wat net halfpad geestelik is dit kan 
optel! Sien? Hy was verbied om sy eie wil te doen. Hy kon net doen ... “Die Gees het my verbied.” Sien? 
Hy was 'n gevangene van Christus.

Toe, hierdie klein fortuinverteller eendag, wie hy geken het, Paulus het geweet hy het mag om 
daardie duiwel uit te werp, maar hy kon dit net doen as God dit so sou wil. Dag na dag het sy hom 
gevolg en na hom uitgeroep, maar eendag het die Gees hom toestemming gegee. Toe het hy haar 
bestraf, die gees wat in haar was. Sien? Hy het geweet wat dit was om 'n gevangene te wees.

83

Moses, sy intellektuele, hy moes hulle verloor om Christus te vind, om 'n gevangene te wees. Toe 
God die hele wêreld uit hom geslaan het en alles van die magtige man wat hy was, en staan in die 
Teenwoordigheid van daardie Vuurkolom daardie dag, was hy net sprakeloos gevind. Hy het nie eens, kon 
nie eens praat nie, het hy gesê. God het toe 'n gevangene gehad. Sien? Jy sal nie jou eie soektog op 
tou sit nie. Toe moes God hierdie man voorsien, of hom met krag toerus sodat hy daar kon afgaan.

84

En hy het gesê, “Here, ek het vir Farao gesê wat U gesê het en hy wou dit nie doen nie.”

Hy het gesê, “Neem dan hierdie, jou staf,” God praat, dit is God se Woord, “gaan daarheen en wys 
dit na die ooste, en roep vir vlieë.” En vlieë is geskep, want Hy het 'n gevangene gehad wat Farao met 
niks kon omkoop nie. Niemand anders kon hom enige kant toe swaai nie. Hy was 'n volkome gevangene in 
die kettings van God se Woord, vasgevang slegs tot SO SÊ DIE HERE.

O, as God vir Hom sulke gevangenes kan kry! Nou, dit is wanneer Hy die prominensie kan uitdruk, jy 
sien. Hy, Hy het die man, of die persoon, sodat hy niks anders ken as Christus nie. Jy verstaan wat ek 
bedoel? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Goed. Dis tweedens.

85
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Eerstens, om Homself heeltemal uit te druk, God in Christus.

Tweedens, om die voorkeur te hê deur dit, in Sy kerk, wat Sy Liggaam is, die Bruid, totdat Hy die 
voortreflikheid kon hê om Homself deur hulle uit te druk. Goed.

En derdens, om die Koninkryk te herstel tot Sy korrekte posisie, wat geval het deur sonde deur die 
eerste Adam, terug na waar Hy gewandel het in die koel van die aand, met Sy mense, met hulle gepraat 
het, gemeenskap met hulle gehad het.

En nou het sonde en dood hulle geskei van Sy Teenwoordigheid en Sy hele uitdrukking. Snap julle 
dit? Voor die grondlegging van die wêreld, om al Sy—Sy—Sy eienskappe uit te druk, wat Hy was.

Daarom, as enige Trinitariër hier jouself net 'n minuut wil laat gaan, kan jy sien dat Vader, Seun en 
Heilige Gees nie drie Gode is nie. Dit is drie eienskappe van dieselfde God. Sien, dit is uitdrukking. Vader, 
Hy was, wou 'n Vader wees, Hy was 'n Vader. Hy was 'n Seun. En Hy is die Heilige Gees. En die Vader en 
die Heilige Gees is dieselfde Gees. Sien julle nie? Het julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Nie drie 
Gode nie. Die duiwel het vir jou hierdie dinge vertel om 'n afgodsdienaar van jou te maak. Sien? Dit is een 
God uitgedruk in drie eienskappe. Om Vader te wees, om Saligmaker te wees, om Seun te wees, om 
Geneser te wees, sien, is Sy uitdrukkings.

86

Ek wil net 'n bietjie vinnig deurgaan sodat selfs mense wat na die band luister, die idee sal kry, wat 
kan sien. Dit sou my reg rondom, rondom daardie horlosie vat, net elkeen van daardie onderwerpe. Maar 
ek hoop ek maak dit duidelik genoeg sodat julle kan sien wat ek bedoel. Sien?

87

God, uitgedruk in Jesus Christus, wat beide Vader, Seun en Heilige Gees was, “die volheid van die 
Godheid liggaamlik.”

Nou, “Die volkome volheid van die Godheid liggaamlik” woon in Sy Kerk, die wat voorrang het. Alles 
wat God was, het Hy in Christus uitgestort; en die hele Christus was uitgestort in die Kerk, die 
gelowiges.

Nie denominasie nie! Ons sal daarby uitkom binne 'n paar minute en dit sal dit uit julle gedagtes neem 
vir ewig, sien; vir julle wys wat veroorsaak dit, deur die hulp van God, as Hy dit net sal toelaat vir ons.

Wat is Sy doel nou? Druk homself uit as 'n Seun, sien, en nou, dat in Hom mag woon “die volheid van 
die Godheid liggaamlik.” Ek, ek het Kolossense wat hier lê, reg voor my. Sien? Dat, dwarsdeur die Skrif, dit 
is wat God se doel was. Dan, deur hierdie Lewe van hierdie Seun, Sy kruis, “die Bloed,” dit sê hier, “van 
Sy kruis,” sodat Hy vir Homself 'n Liggaam kan versoen, 'n Bruid; dit is Eva, tweede Eva. En God gee dit 
in 'n tipe, soos Hy gedoen het met Moses en almal van hulle. Dieselfde ding wat Hy gedoen het in Adam 
en Eva, gee 'n tipe, dat hulle Christus en die Bruid was. Hy is die tweede Adam; die Kerk is die tweede 
Eva.

88

En solank as wat die tweede Eva teen die Woord kompromieë maak, doen sy nie dieselfde ding as 
wat die eerste Eva gedoen het nie? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Om te probeer sê, “Wel, dit was vir 
'n ander eeu.” En ons sal daarby uitkom binne 'n paar minute, of Hy gesê het dat dit vir 'n ander eeu 
was. Hoe kan dit 'n ander eeu wees, wanneer Hy “dieselfde gister, vandag en vir ewig” is?

Maar God het dit besluit en het “dit weggesteek uit die sig van die verstandiges en wyses, en het 
dit aan die voorbestemde kindertjies geopenbaar” wat voorbestem was om dit te ontvang.

Dit is die rede, kyk terug deur die eeu, wanneer ookal daardie Lig party getref het, het hulle Dit van 
die hand gewys en het Dit weggejaag. En groot intellektuele en daardie groot priesters wat daar staan, 
daar was rabbi's van groot onderwysers en gesag, soos verskillende mense, soos Nikodemus en 
diesulkes, die man gepoleerd in geleerdheid, en hy kon Dit nie eens verstaan nie.

89

En daar was daardie groot priesters wat daar gestaan het, en rabbi's wat geleerd was in die Woord. 
Goeiste, hulle het dit geweet, intellektueel! En Hy het gesê, “Julle is van julle vader, die duiwel, en sy 
werke sal julle doen.” Dink aan dit, heilige mense, jy kon jou vinger nêrens op hul lewe sit, of hul vader 
se lewe, of hul oupa se lewe, of hul groot-groot-groot-groot-groot-oupa se lewe nie. As hulle dit gedoen 
het, het hulle in skande gesterf, hulle was gestenig tot die dood toe. Maar hier staan Jesus en noem die 
groep, “'n klomp duiwels,” godsdienstige mense.

Nou, o, die groot openbaring nou! Nou om Sy verwantskap te herstel, terug te bring ... Nou moes Hy 
hulle verlore laat raak. Julle verstaan dit? Hy moes hulle laat sondig en hulle plaas op vrye morele ... Hy
—Hy kon hulle nie laat sondig en God bly en hulle dan straf vir iets wat Hy hulle gemaak het nie.

90

Maar toe Hy die mens in vennootskap met Hom gesit het, die mens dan laat optree as 'n vrye morele 
agent, sien, dieselfde ding wat Hy jou vandag het. Sien? Sien? Jy tree op enige manier op wat jy wil; jy 
is 'n vry morele agent. So, dus, as Hy die eerste soos dit geplaas het, moet Hy die tweede so plaas, Hy 
moet almal so plaas,  of  Hy  het  verkeerd  opgetree  in  die  eerste  plek.  Sien?  Maar  almal  is  op  dieselfde
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basis.

Merk nou, om dit terug te bring; en laat daardie man dit doen, en wetende dat hy dit sou doen, 
geweet hy sou dit doen. Maar wat het dit gedoen? Dit het Sy eienskap as Redder vertoon. En die hele 
doel is dan gelaat in Jesus Christus, om te word ... God self om die straf van Sy Eie wet te neem, die 
dood, om te sterf, om die vrou te verlos wat verlore was deur Hom te verwerp.

91

Toe Eva van die Woord af weggegaan het, het sy van haar maat af weggegaan. En wanneer die kerk 
weggaan van die Woord na 'n denominasie, verwerp sy en hoereer met die wêreld van die mens se 
wysheid en verwerp die gesag van God se Woord. Klink dit duidelik? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Die 
Bybel het gesê, “Pleeg geestelike hoerery.” Enige Woord in die Bybel wat verwerp word, of as enige 
selfinterpretasie daaraan gekoppel word, is dit absolute verwerping en owerspel pleeg teen die God wat 
jou Man is. 'n Owerspelige vrou betree nooit die Koninkryk van die Hemel nie, ons weet dit. Sien? Nou, 
sien, dit is wat Eva gedoen het in die eerste plek.

Nou let weer op, nou, wat is Sy drievoudig doel? Manifesteer Homself in Jesus Christus; om in die 
Liggaam te kom, deur Jesus Christus, om die oppergesag te hê; om (wat?) Eden terug te herstel, dit 
terug te bring wat verlore was. Dit was die enigste ding buite orde. Die res van Sy dinge was alles in 
orde.

92

Maar Hy moes toelaat dat, die mens op vrye morele agentskap sit, om te val, sodat Hy 'n Redder 
mag wees, om te wys wat in Hom is, sien, Sy kenmerk van Redder. Iets moes verlore gaan. En die einste 
ding, dat die mens geval en verlore geraak het, Hy het die Redder van dit geword deur Sy Eie wet te 
neem. En Hy kon dit nie doen soos daardie groot Jehova wat alle ruimte bedek het nie, tyd; sien, Hy kon 
dit nie doen nie. En Hy moes 'n Man word. En Hy het verwantskap geneem met die mens wat verlore 
was, amen, en het 'n Man geword: God, vlees gemaak!

Halleluja! Julle dink ek is opgewonde; maar ek is nie. Iets binne-in!

God het geword, van God, om ek te word, om my sonde op Hom te neem, sodat Hy my Hom mag 
maak, amen, terug na Sy groot doel van seuns en dogters van God, want Hy is die Ewige Vader. Daardie 
eienskap was in Hom, sien, sodat dit vertoon moes word.

93

Sien nou die hele drievoudige doel? Sien, om Homself uit te druk, wil Hy word ... Nou, die wêreld is 
verlore, nou moet Hy Homself in 'n Man uitdruk om 'n Redder te word, deur die versoening van die Bloed 
van Sy kruis. Nou, Hy moes dit word, om te sterf, om te red en tot Homself terug te bring in die kerk, om 
die oppergesag in Sy kerk te hê.

Onthou nou, dit kan nie, en sal nie, en sal nooit wees nie, en was nooit nie, 'n denominasie! Hy moet 
die oppergesag hê, en Hy is die Woord. Amen! Hoe kan enige leerstelling Daar ingespuit word? Dis 'n ... 
dit verander die kerk in 'n prostituut om enige mens se woorde van enige leerstelling of enige 
denominasie te neem. Dit word vinnig gemerk, in Openbaring 17, as 'n hoer en prostitute; die Rooms-
Katolieke Kerk synde die hoer, en die Protestante synde die prostitute. Dit is presies so duidelik soos wat 
enige persoon dit kan lees. Ons het deur die Kerkeeue gekom en jy kan dit sien in daardie—daardie 
bandopnames as jy graag wil. Presies. Dan, enigiets wat hom verbind met 'n leerstelling buite die Bybel, 
is 'n hoer in die oë van God. En het dieselfde ding gedoen wat Eva gedoen het; het weggegaan van die 
Woord, wat Christus is. O, goeiste! Goed.

94

Nou sien ons Sy geheimenis wat Hy in Sy gedagtes weggesteek het voor die grondlegging van die 
wêreld. Wil julle nou net 'n bietjie hiervan lees? Laat ons dit net lees. Het julle oorgenoeg tyd? 
[Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Ons sal—ons sal dit lees. Laat ons nou almal net blaai, net vir een 
gedeelte, in elk geval, na die boek Efesiërs, en laat ons begin by die—die 1ste hoofstuk van die Efesiërs, 
om te lees. En nou, soos die Sondagskoolles nou voortgaan in hierdie drievoudige manifestasie van 
Christus, laat ons lees.

95

Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God.

Nou kyk, dit is nie aan die wêreld gerig nie, maar:

Aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo.

Hoe kom jy in Christus Jesus? Deur by die kerk aan te sluit? [Gemeente sê, “Nee.” — Red.] Deur 'n 
Geboorte! “Deur een Gees,” Eerste Korintiërs 12, “is ons almal gedoop in een Liggaam.” Sien?
96

Goed, dit is met hulle wat Hy praat. Dit is nie aan die buitewêreld gerig nie. Ons kan nie met die 
sondaar hieroor praat nie, omdat hy niks daarvan weet nie. Paulus het dit nie aan sondaars gerig nie. Hy 
het gesê, “Dit is aan daardie—daardie—daardie Groep wat in Christus Jesus is.”

Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!
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Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in 
Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. (waar?) 

“Hemelse plekke.” O, hoe ek wens ek het tyd gehad! Hier het ek dit hier gemerk in my Bybel, oor 
Hemelse plekke, wat is Hemelse plekke. Hemelse plekke, net vir 'n oomblik, is “die gelowige se posisie in 
Christus,” sien, “waar die gelowige in Christus staan,” in Hemelse plekke.

97

So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies (luister 
aandagtig) ...

Wanneer het Hy ons gekies? “Voor die grondlegging van die wêreld,” toe Sy groot verborge raaisel, 
Sy groot geheim.

ons gekies in nog voordat die wêreld geskep is, om heilig en 
onberispelik voor Hom te wees in liefde.

... Hy het  Christus 
 (wat?) 

Het Hy ons volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur 
Jesus Christus sy kinders te wees.

 (wat?), 

“Voorbestem!” Daar's die geheimenis. Hy, voordat Christus of enigiets anders ooit op aarde was, sien 
jy Sy groot geheimenis, dat Hy die Bruid gekies het. Hy het geweet dat Eva sou val deur nie die Woord 
te glo nie, wetende dat sy sou val; maar Hy sou 'n Bruid kies wat nie sou val nie, wat sou vashou aan 
daardie Woord, ongeag van wat die res van die wêreld Daaroor sou sê. Hulle sou vashou aan daardie 
Woord! Hulle is voorbestem om daar te staan, “die aanneming van kinders deur Jesus Christus,” het die 
Kerk voorbestem tot daardie groot, glorieryke stand!

98

Nou sien julle Sy geheim? Om wat te doen? Om gevalle Eva te herstel, aangesien sy 'n vooraffiguur 
van die Kerk was. En let nou op, toe God die sy van Adam oopgemaak en Eva uitgehaal het uit sy eie 
vlees en bloed; en sy gees verdeel het van manlik en vroulik, na vroulik, en dit in Eva gesit het. Het die 
rib onder sy sy geneem en vir Eva daaruit gemaak; so het God dieselfde ding gedoen, uit die sy van 
Christus, die Bloed en die water. En Christus is die Woord, en neem die Woord en maak Sy Kerk, Eva, 
daaruit; sien, weer terug na Homself, verlos deur die Bloed wat uit Sy liggaam gekom het. Sien julle dit 
nou? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.]

99

God se groot geheimenis is nou ontvou, wat verborge was sedert die grondlegging van die wêreld, 
maar wat al die pad voorafgeskadu was. Kyk nou, ons vind dat, dat Hy—dat Hy dit gedoen het. En hier 
in Efesiërs, en baie ander plekke, maar dit sal julle genoeg gee om ... Nou, deur die eeue, het Hy hierdie 
geheimenis stadig laat ontvou. Kan julle nou sien? Nou, af deur die ...

Hoe het Hy ...? Wat het nou in die voorafskaduwing gebeur? Hy het Adam se sy oopgemaak en deel 
van sy vlees geneem, wat Adam was, om Eva te maak. Die Bruid moet die Woord wees, want Hy is die 
Woord. Sy kan nie op leerstellings staan nie. Sy kan nie op denominasie staan nie. Sy kan nie op goeie 
gedrag staan nie. Sy moet slegs op die Woord staan, want Sy is deel daarvan. Sy is uit Christus 
geneem. Sien?

100

En om seker te wees dat, die hele Wegraping nou: Luther was 'n deel, Wesley was 'n deel, die 
profete was 'n deel. As hulle nie 'n deel is nie ... Net in die openbaring dat hulle besig was om die liggaam 
op te maak, voete, tone, arms, en dies meer, tot by die Hoof (waarby ons binne 'n paar minute sal 
uitkom), sien, dit maak die hele Wegraping. Dit is die Liggaam van die Woord, wat Christus is. Amen!

101

Buite dit, is jy verlore. Ek gee nie om hoe goed jy is nie, of wat jou verhouding is, of wat jou 
gemeenskap is, of wat jou organisasie is, jy is verlore buite daardie Woord wat in jou is.

“As julle in My bly, die Woord, bly My Woord in julle, dan vra julle wat julle wil,” omdat julle en die 
Woord dieselfde is. Hy het die oppergesag. Hy het die heerskappy. Jy is 'n—jy is 'n gevangene van Hom. 
Die wêreld is dood. Jy het niks meer nie ... Jy sien die manier waarop die res van die mense lewe, maar 
tog doen jy dit nie. Jy is 'n gevangene. Jy is aan Hom verbind. “My juk is sag.” Verbind met Christus, met 
Sy Woord. “Ek doen net dit wat die ... die Vader behaag. En as jy nie kan glo dat Ek Hy is nie, glo dan 
die Woord.” So perfek! Let op.

102

Let nou op, deur die eeue heen, het Hy dit geleidelik laat uitkom, die geheimenis stadig laat 
voortkom, deur die profete en deur die tipes. Nou kan ons net verder gaan na dit, en, gee uitdrukking 
van Homself.

103

Hy het Homself in Moses uitgedruk. Kyk na Moses. Gebore in die tyd van vervolging van die kinders. 
Hy was gebore om 'n verlosser te wees. Hy was weggesteek in die biesies, net soos wat Jesus na Egipte 
geneem is. Hy het uitgekom. Hy het op die berg geklim, teruggekom met die gebooie.

Jesus het opgegaan na die berg, Sy eerste preek, preek op die berg, kom terug met die gebooie. 
“Julle het hulle hoor sê, hulle van die ou tye, 'Jy mag nie egbreuk pleeg nie.' Ek sê vir julle, wie ook al na
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'n vrou kyk om haar te begeer, het owerspel gepleeg.” Wetgewer, Priester, Koning, Leier, net presies!

Hy het Homself in Josef uitgedruk, gebore tussen denominasie, sy broers. Hulle het hom sonder rede 
gehaat, omdat hy geestelik was. Hy het visioene gesien. God was met hom. Hy kon drome interpreteer. 
En sy broers het hom gehaat. Hy is verkoop vir on- ... deur sy broers, teen amper dertig stukke silwer. 
Net presies soos Hy verkoop was deur Judas Iskariot, een van Sy broers, vir dertig silwerstukke. Hy was 
in 'n sloot gegooi en was veronderstel om dood te wees. Dis reg. Die vader-hulle was meegedeel dat hy 
dood was. Dat hy in hierdie sloot gegooi was; uitgehaal en het na die regterhand van Farao gegaan.

104

In die tronk, hoe hy daar gely het! En—en daar was twee gered ... Die skinker en die bakker, een 
van hulle verlore en een was gered, eerder. En die—die skinker ... Een van hulle was verlore en die ander 
een gered. Net soos aan die kruis toe Hy in Sy tronk was deur vasgespyker te wees aan die kruis vir ons 
sondes, 'n gevangene geword, een dief was verlore en een was gered. Sien, net presies.

Toe word hy die regterhand van Farao, die koning waarvan hy gedroom het, wat die visioen gehad 
het dat hy aan die koning se voete sou sit en alle outoriteit in Egipte aan hom gegee is. Sy visioen moes 
in vervulling kom. Hy mag dit dalk bestudeer het, baie keer, terwyl hy daar in—in daardie tronk was. Sy 
baarde het gegroei, en dies meer, maar hy het dit bestudeer. Eendag moes sy visioen tot vervulling kom.

105

Al sou dit talm, moes dit gebeur! Soos ek gepraat het gisteraand, of eergisteraand, Woensdagaand 
hier by die diens. Sien, dit moet gebeur. Wanneer God so sê, moet dit gebeur. Dit is 'n geregverdigde 
profeet, en dit moet gebeur, omdat dit God se Woord is.

En die Woord kom slegs na die profeet. Die woord profeet beteken “'n openbaarder van die Goddelike 
geskrewe Woord,” dieselfde as wat “'n voorloper,” sien, of “siener” doen. Let op. En die siener, hoe, die 
een wat jy weet vooruit vertel, hy is Goddelik geregverdig deur vooruit te sien, en dit gebeur. “As daar 
een is wat profeet is, sal met jou praat en jou vertel dat sekere dinge gaan gebeur. En as dit nie gebeur 
nie, moenie na hom luister nie. Maar as dit gebeur, dan is Ek met hom. Jy beter hom vrees, omdat Ek by 
hom is, jy sien.” Dis presies. Daar is die regverdigmaking, daar waar jy weet of dit die Waarheid is of nie.

106

God praat terug deur Sy Woord met Sy mense, deur mense. Sien, God praat slegs deur die mens. “Ek 
is die Wynstok, julle is die lote.” Die Wynstok dra nie vrugte nie. Die takke praat, dra die vrugte van die 
Wynstok. Let op, dit was altyd so.

Nou vind ons Josef, dan, dat niemand kon raak aan of na Farao kom sonder om Josef eers te sien 
nie. “Geen mens kan na die Vader kom nie, slegs deur die Seun.” En as Josef die troon verlaat het, het 
hulle basuine geblaas, “Elke knie het gebuig! Josef kom uit!”

107

Heerlikheid! En eendag sal elke knie buig, en elke tong sal bely wanneer Hy die Troon van Sy Vader 
verlaat, sien, om na vore te kom. Almal sal getuig dat Hy die Seun van God is. Jy óf ... Dit is te laat dan. 
Doen dit nou.

Nou sien ons dat deur die tipes, ons kan selfs Dawid neem, soos ek gepraat 'n rukkie gelede, verlaat 
sy troon, verwerp deur sy eie volk; gaan op met dieselfde berg, Olyfberg, toe hy na sy gevangenis 
gegaan het. Hy het na sy tronk gegaan, omdat hy verwerp was deur sy broers en sy eie mense. Hy het 
opgegaan, geween. Dit was die Gees van Christus in hom, om verwerp te word, terwyl Hy opgekyk het 
na Jerusalem en gehuil en gesê het, “Jerusalem, hoe dikwels wou ek ... ” 'n Verwerpte koning. 
Agthonderd jaar later het die Seun van Dawid op Jerusalem gestaan, daar bokant Jerusalem, en verwerp, 
en gehuil oor Jerusalem, en gesê, “Nou het jou uur gekom.” Dis reg. Sien?

108

Al daardie dinge het Hom getipeer, net in tipe, maar tog is die geheimenis weggesteek. Daardie 
mense het nie geweet wat hulle gedoen het nie. Hulle het net geweet dat hulle deur die Gees gelei was 
om iets te doen. Nou, hou dit terug in die laaste dae, vir die groot openbaring. Maar, deur uitdrukking 
daaraan te gee, druk Homself uit in Moses, en Dawid, en Josef, en Elia, en verder aan. Julle ... ons kon 
elkeen van daardie profete neem en hulle lewens uitbring en wys dat dit Jesus Christus volmaak 
uitgedruk het, presies. En tog, het nooit Sy geheim ten volle gegee nie; het gewag om dit bekend te 
maak in die laaste dae, soos wat Hy belowe het, wag totdat dit ten volle begryp word, sien, voordat Hy 
dit kon uitdruk. As Hy die hele ding vertel het ...

109

Want, die Bybel is geskryf in verborgenhede. Jesus het die Vader daarvoor bedank, sien, dat Dit in 
verborgenhede geskryf is.

Nou, die Koms van die Here is nou in verborgenheid. Ons weet nie wanneer Hy kom nie, hoe Hy kom 
nie, maar ons weet Hy kom. Sien? En so het al die verborgenhede van God gewag vir hierdie laaste dag. 
Nadat dit reeds voltooi is, dan openbaar Hy en wys wat Hy gedoen het. O, goeiste! Nooit Sy 
verborgenheid ten volle gegee het nie.

110

Dit is net soos dit, vergelyk die Sewe Seëls. Nou, toe God Martin Luther gebruik het vir die uitkoms 
vir daardie eerste kerk of daardie kerkeeu, en toe Hy John Wesley gebruik het, en Hy het hulle geleidelik
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uitgebring en in hulle daardie kerkeeu geopenbaar. Wanneer ons ... wanneer dit teruggaan deur die Bybel 
nou en vind uit. Maar in die laaste dae, die rede waarom dit so 'n geweldige ding was, dat Hy hier van 
dit gepraat het en daardie Sewe Donders gewys het. En Look en Life tyd-...

Life tydskrif het toe daardie Sirkel van 'n Wolk en Lig daar gepak dat hulle nie kon verstaan nie, en 
dit nog nie weet nie. Maar vertel hier, “Gaan daarheen en wag vir hierdie verborgenhede om geopenbaar 
te word,” en hier maande voor dit gebeur het, en toe gebeur dit op presies die manier wat Hy gesê het 
dit sou gebeur. Het julle in die foto gesien? Selfs die Engel aan die regterkant, toe Hy gematerialiseer 
het, afgekom het, met Sy vlerke agtertoe en Sy kop sywaarts, daar is dit net daar in die foto, presies 
juis. Maande voor dit gebeur het, hier vertel, dat “Hy gaan die Liggaam van gelowiges byeenbring; om te 
openbaar, daardie verlore punte op te neem.”

111

Hier kom Luther deur, hy het net regverdigmaking gepreek, net daarop gehamer in daardie eeu. Hy 
het nie geweet wat die eeu was nie. Hier kom Wesley deur, en hy het sy eeu deurgehamer. Sien? Baie 
uitvalle kom van dit, die ander kerke wat opgerig word. Dan hier kom Pinkster, hamer voort, en hulle het 
georganiseer en het weer reguit teruggegaan in die dood; soos ons by dit sal uitkom binne 'n paar 
minute, reg terug in die “dood.”

112

En dan kom die openbaring van die verborgenheid, om te openbaar waaroor dit alles gaan. Waar 
hierdie klein leerstellinge, soos Luther kategismus en alles anders uitgebring het; en Wesley het dit 
gebring, dat, en die ander, en hierdie ander dinge; en toe het Pinkster organisasie gebring net dieselfde, 
en “Vader, Seun, Heilige Gees” doop, en dinge; sonder om enigiets anders te weet, omdat ... Kom dan 
terug in die laaste dae en tel al hierdie verborgenhede op en verklaar dit duidelik, openbaar dit. Hoekom? 
Dit is alles die laaste dae wanneer hierdie groot verborgenheid wat God in Sy hart gehad het, 
geopenbaar word.

Snap julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] As jy faal, kom weer terug na hierdie band. Ek weet 
nie hoeveel langer ek met julle sal wees nie. Onthou, dit is die Waarheid, van SO SÊ DIE HERE. Dis die 
Waarheid. Dit is die Skrif.

113

Soos die sewe verborgenhede van die sewe laaste Seëls, die verborgenhede van hulle. Die Seëls is 
oopgemaak, en elke eeu het afgekom, en daar het hulle baie verstrooiing agtergelaat. En God, nie 
gewillig dat Dit verstrooi moet word nie, Hy kom terug en tel daardie dinge op, daardie leringe wat hulle 
begin het, en bring dit uit en bring die hele ding aan die lig. Dieselfde ding wat Hy nou doen om die 
verborgenheid van Christus te openbaar, hoe Hy God se drievoudige doel vir die Kerk was! O, goeiste! 
Laat Hom uit. Openbaar!

Openbaar, sê Webster, is om “bekend te maak. Bekend maak, en, veral,” sê Webster, “in Goddelike 
Waarheid, ”wat openbaring beteken. Die openbaring, dit is Christus se manier om Homself aan Sy Kerk 
bekend te maak.

114

Nou gaan ons sê, “Nou, broer Branham, jy sê dit net.” Nou, ons sal dit nie sê, dit net sê nie.

Nou let op, Hy het Homself aan Petrus bekend gemaak. Nou as julle dit wil merk, en ons ... As julle 
dit wil lees, ons sal—ons sal dit lees, as julle wil, in Mattheus 16:15 en 17. Ek sal dit aanhaal. Toe hulle 
van die Berg van Verheerliking afgekom het, het Hy gesê, “Wie, sê die mense is Ek, die Seun van die 
mens?”

“Sommige sê, o, hulle dink U is 'Elia' en sommige sê U is 'een van die profete', 'Jeremia,' of een van 
hulle.” Maar dit was nie wat Hy gevra het nie.
115

Hy het gesê, “Wie dink julle is Ek nou?” Nou daar is die Kerk met wie Hy praat. Sien?

“Wat dink die mens is Ek?”

Vandag, “Hy is 'n filosoof; hierdie sosiale godsdiens. Hy was 'n goeie Man. Ons glo Sy lering is reg. 
Dit is 'n onderwerp waarby geleef moet word. Ek dink dit sou ons almal beter maak, as ons dit gedoen 
het. Ons behoort ons kerke te hê, ons—ons so meer.” Dit is 'n Sinterklaas, soos 'n Sinterklaasstorie.

Dit is nie uitdrukkings van 'n kerk waardeur ons iets moet uitdruk nie. Dit is 'n lewe wat jy nie self 
leef nie, maar Hy kom in jou en woon deur Homself, en jy word 'n gevangene; gladnie aan enige menslike 
intellektuele wese nie. Jy word deur die Gees gelei. En hoe weet jy?

Nou, sê jy, “Ek mag dalk weet dat ek my kop verloor het. Miskien doen 'n man wat sy kop verloor het 
soiets.”
116

Maar as jy die gedagtes van Christus het, druk Christus Homself deur jou uit, wys dat dit Hy en nie 
jy is nie; jy het nie jou kop verloor nie.

Sommige  mense,  onder  illusies  van  dinge,  gaan  uit  en  word  kranksinnig.  Wel,  dit,  ons  weet  dit  is
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verkeerd. Dit is die duiwel wat probeer om die ware ding te verpersoonlik voordat dit hier kom, sien, 
altyd 'n valsheid. Sien?

Maar 'n ware man is om sy eie gedagtes en sy eie denke te verloor! Nie blindelings op te tree soos 
dit nie. Nee, meneer. Jy kom met jou regte sintuie en Christus neem jou oor en druk Homself uit. En nou, 
vir die wêreld is jy is 'n kranksinnige persoon.

Nou, as jy kranksinnig is, is jy eintlik kranksinnig, dan is daar niks ... die duiwel kan jou nie in algehele 
beheer neem nie. Hy sal jou alles laat doen in teenstelling met hierdie Woord.

Maar wanneer Christus jou oorneem, sal Hy daardie Woord reg deur jou uitspreek, omdat dit Hy is. 
Hy is die Woord! Sien? En dan kan jy die uitdrukking van Christus sien. Nie een of ander illusie van een of 
ander soort nie, maar 'n ware egte Christus wat Homself reg deur jou uitspreek. Hoe mooi!

Kyk nou. Hy het gesê, “Wie sê julle is Ek?” Hy vra die Kerk, Sy twaalf. Uit die miljoene van daardie 
dag het Hy twaalf gevra, Sy Kerk.
117

In die miljoene in die dae van Noag, het Hy agt gevra. Uh-huh. Sien?

En hy het gesê, “Soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees in die koms van die Seun van die 
mens, sien, waar agt siele gered was.”

Ek sê nie daar gaan nou agt gered word nie. Nou moenie dit alles verkeerd kry nie. Ek het dit nooit 
gesê nie. Ek weet nie hoeveel is, gaan gered word in dit, dat dit is die ... daardie laaste oomblik om—om 
daardie klein groepie mense weg te raap nie. Dit sal 'n klein groepie wees, dit sal ek jou vertel. “Want 
nou is die poort en smal is die weg, en daar sal min wees wat dit sal vind.”

Maar wanneer die groot vrygekoopte Liggaam deur alle eeue opkom, dan gaan daar 'n groot troon 
wees! Openbaring 7 druk dit uit, “Groot getal wat geen mens kan tel nie,” deur al die eeue het opgekom, 
hulle wat in die Lig van die Bybel gewandel het so ver as wat dit aan hulle geopenbaar is. En nou weet 
ons dat Wesley meer Lig gehad het as wat Luther gehad het. Ons weet Pinkster het Wesley in die skadu 
gestel. Sien? Beslis, dit doen.
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Want, dit is net geleidelik losgelaat, soos dit deur die profete gebeur het, en dies meer, totdat dit 
perfek bekend gemaak was, “die Godheid liggaamlik in Christus.”

En nou word die Christus in die Kerk net bekend gemaak. Die hele ding is die openbaring van God, om 
Eva weer terug te neem na haar regte posisie saam met haar Man. Let op, en God is die Man van die 
Kerk en die Kerk is Sy Bruid.

Nou, Petrus, toe hy geroep is, het gesê, “U is die Christus, die Seun van die lewende God.”119

Kyk nou. “Geseënd is jy, Simon Bar-jona,” sê, wat beteken, “seun van Jona.” Sien? “Geseënd is jy, 
want vlees en bloed het Dit nooit aan jou geopenbaar nie. Jy het Dit nooit van 'n skool geleer nie. Maar 
My Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar.” Let op wat Hy vir hom gesê het, “Op hierdie 
rots ... ” Dit is Petrus, die voorbestemde Saad van God wat hierdie Lig ontvang het en die sleutels gegee 
is tot die Koninkryk. “Op hierdie rots van openbaring van wie Jesus Christus is,” Hy is die volle, 
gemanifesteerde God. “Op hierdie rots ... ” Nie 'n Vader, Seun en Heilige Gees nie; en Hy is die tweede 
persoon. “Op hierdie rots sal Ek My Kerk bou, en die poorte van die hel sal Dit nooit skud nie, en nooit 
daarteen seëvier nie.” Sien? “Ek sal My Kerk op hierdie rots bou,” 'n openbaring van Jesus Christus.

Kyk, Christus in jou maak Hom die middelpunt van die Lewe van die openbaring. Sien? Christus se 
lewe in jou maak Hom die middelpunt van die openbaring. Christus, in die Bybel, maak die Bybel die 
volkome openbaring van Christus. Christus in jou maak jou die volledige openbaring van die hele ding, 
sien, wat God probeer doen.
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Wat is die nuwe Geboorte dan? Jy sou sê, “Wel, Broer Branham, wat is die nuwe Geboorte?” Dit is die 
openbaring van Jesus Christus persoonlik vir jou. Amen! Sien? Nie jy wat by 'n kerk aangesluit het nie, jy 
het 'n hand geskud, jy het iets anders gedoen, jy het 'n belydenis gesê, jy het belowe om te leef deur 'n
—'n kode van reëls. Maar Christus, die Bybel, Hy is die Woord wat aan jou geopenbaar is. En dit maak nie 
saak wat enige iemand sê nie, wat plaasvind, dit is Christus; herder, priester, wat dit ook al mag wees. 
Dit is Christus in jou, dit is die openbaring waarop die Kerk gebou is.

Jy sê, “Wel, ek is 'n Lutheraan. Ek is 'n Baptis. Ek is Presbiteriaans.” Dit beteken niks nie, beteken nie 
[Broer Branham klap sy vinger — Red.] dit vir God nie, nie 'n ding nie, nie 'n klap van jou vinger nie.
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Wat is dit? Dit is Christus wat geopenbaar word en Hy is die Woord. En wanneer die Woord 
geopenbaar word, druk Dit Homself uit. Sien? Dit is God se doel vir Jesus Christus, was om Homself uit te 
druk, om Sy Eie wette te neem en deur Sy wette te lewe, ver- ... en Sy wet vervul, deur die dood. En 
Christus, God, het in die vlees gesterf, ten einde sonde in die vlees te veroordeel, sodat Hy vir Homself
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'n glorieryke Bruid kon bring, teruggekoop, wat slegs in die Woord van God sal glo; en dit nie sal verruil 
soos Eva gedoen het nie, vir intellektuele opvattings van die mens. Sien julle dit? Dit is Christus se idee. 
Dit is God se idee. Die nuwe Geboorte openbaar dit.

En as 'n man sê hy is weergebore en probeer om hierdie beloftes van Christus te plaas, in hierdie 
laaste dae, in 'n ander eeu, wat Hom Christus gister maak, maar nie vandag nie, dan is daardie man of 
daardie persoon in 'n—'n misleiding van Satan. En as daardie man sê dat hy Dit glo en dit manifesteer 
homself nie deur hom nie?
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Jesus het in Markus 16 gesê, “Hierdie tekens sal hulle volg wat glo; in die hele wêreld en tot elke 
eeu.” Duiwels uitdryf, en spreek met tale, en—en al hierdie groot manifestasies van gawes wat sou volg, 
dat, “hulle sal!” Nie, “Hulle mag wees nie; hulle behoort te wees.” “Hulle sal!” En die hemel en die aarde 
sal verbygaan, maar Sy Woord sal nie.

So, dit is Christus wat Homself in die individu uitspreek, of hy intellektueel is en of hy is—hy nie sy 
ABC ken nie. Die helfte van die apostels het dit nie geweet nie, dit is reg, maar hulle het Christus geken. 
Hulle het nooit ag geslaan op Petrus en Johannes nie, wetende dat hulle uit een of ander kweekskool 
was. Hulle het gesê, “Hulle het ag geslaan en opgemerk dat hulle by Christus was,” toe hulle die kreupel 
man genees het, kyk, by die poort. Hulle het geweet hulle—hulle was saam met Christus.
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Die nuwe Geboorte is Christus, is 'n openbaring. God het vir jou hierdie groot verborgenheid 
geopenbaar, en dit is 'n nuwe Geboorte. Nou wat gaan jy doen wanneer jy daardie groep bymekaar kry 
waar die openbaring heeltemal in harmonie is, en God dit deur Sy Woord uitdruk deur dieselfde aksies, 
dieselfde dinge wat Hy gedoen het om die Woord te openbaar! O, as die Kerk net sy posisie geken het! 
Dit sal, eendag. Dan, die Wegraping sal gaan wanneer dit weet wat dit is. Let nou op.
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Jy sê, “Broer Branham, maar dit—dit is nie ... ” O ja, dit is ook. Dit is die Waarheid.

Het jy agterkom? Paulus het Jesus nooit geken nie, fisies. Paulus het Hom nooit geken nie. Die 
enigste manier waarop Paulus Hom geken het, was deur 'n openbaring, deur 'n visioen. Is dit reg? 
[Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Paulus het Jesus net geken deur die openbaring, net soos Petrus.
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Petrus het Hom in die vlees gesien, maar hy het Hom nie deur die vlees geken nie, omdat Jesus so 
gesê het. “Vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie. Selfs My Eie lewe het dit nie aan jou 
geopenbaar nie. Maar My Vader wat in die Hemel is het die ding aan jou geopenbaar, ”dat Hy die Woord 
van God is,“ en op hierdie rots sal Ek My Kerk bou.” Petrus het Hom nie deur die vlees geken nie. Die 
mens het geloop en Hom gehanteer, en alles anders.

Paulus het iets groter gehad as enige van die apostels. Sien?126

Hulle het gesê, “Wel, ek—ek het meer van 'n openbaring as jy, Paulus, want, jy weet, ek het met 
Hom gewandel. Ek het eendag saam met Hom gaan visvang. Ek het Hom hoor praat. Hy het in 'n boot 
saam met my gesit en eintlik vir my gesê, 'Kom ons gaan hiernatoe en vang in hierdie plek en ons sal 
meer visse kry.' En ons het dit gedoen.” Sien? Sien? “Ons het gesien hoe Hy dinge doen.”

Maar Paulus het Hom gesien nadat Hy dood was, begrawe, weer opgestaan het, en het Homself 
uitgedruk in die Vuurkolom wat die kinders van Israel gelei het. Wetend ... Paulus, synde 'n Jood, sou dit 
nooit “Here” genoem het nie, tensy hy die uitdrukking gesien het, Hy was terug, dieselfde gister en vir 
ewig. Hy het gesê, “Paulus,” met ander woorde, “Ek is dieselfde God vandag wat Ek gister was. Hier is Ek 
in dieselfde Lig, die Vuurkolom waarmee Moses gepraat het in die brandende bos.” Geen wonder dat hy 
die wet van genade kon skei nie daar in die boek van Hebreërs; hy het dieselfde Vuurkolom ontmoet. Hy 
het gesê, “Ek is Jesus wat jy vervolg.”

En hier is Hy vandag op dieselfde wyse, deur dieselfde Vuurkolom wat Homself uitgespreek en 
Homself dieselfde bewys het, wat die verborgenheid van God wat weggesteek was sedert die 
grondlegging van die wêreld, geopenbaar het. Sien dit?
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Paulus het Hom net geken deur—het Hom geken deur openbaring. Petrus het Hom geken deur 
openbaring.

Hy het met Hom gewandel, met Hom gepraat. Daarom kan jy in hierdie Woord sit. Nou, ek het nounet 
gesê dat Hy die Woord is. Nou, 'n geleerde kan sit en die Woord lees totdat hy jou gedagtes net op 
enige manier kan knoop, sien, as hy dit wil doen, want hy is slim, briljant. Kry 'n Katolieke priester, of, nie 
soveel as dit nie, as 'n ware goed opgeleide teoloog in die Bybel. Broer, 'n Baptis, of 'n Presbiterianer, of 
iets, hy sal jou laat dink dat jy niks weet nie, sien, wanneer dit kom by praat. Wat? Sien, omdat hy Hom 
in die vlees geken het, die Woord. [Broer Branham tik op sy Bybel — Red.]

Maar die enigste manier waarop jy gered is, is deur Hom te ken deur openbaring!128

As ek kan neem, ek kan die Presbiteriaanse leer neem en julle Pinkstermense  bind  totdat  jy  nie  sal
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weet nie. Ek kan die Baptiste leer neem en julle Pinkstermense 'n miljoen dinge wys waarvan julle niks 
weet nie. Dit is reg, maar dit is nie dit nie. Dit is nie Sy Kerk nie. Dit is nie Sy Kerk nie.

Sy Kerk is Homself geopenbaar, (Amen! Sien julle dit?) en uitgedruk deur die Woord Self, dat Hy God 
is. Sien?

Hoe kan jy sê, “Vader, Seun en Heilige Gees,” dan, en gedoop word daarin? Heidene! Reg! Hoe kan jy 
sê jy ken Jesus Christus, Hy is die Woord, wanneer, daar is nie 'n Skrif in die Bybel, daar is nie 'n plek 
waar iemand ooit gedoop was in die naam van “Vader, Seun, Heilige Gees” nie?
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En julle—en julle Jesus-alleen mense, gebruik net die naam “Jesus” vir die doop! Ek is persoonlik 
bekend met vier of vyf Jesusse, myself. So, julle sien waarin julle denominasies julle lei? Dit is die 
duisternis, die uitdrukking van Kain, wat vrugte ingebring het in die plek van bloed. Sien?

Maar die openbaring kom deur die Bloed, sien, deur Jesus Christus, Wie die bloed van God is, 
kreatiewe Bloed in die baarmoeder van Maria. En Paulus het Hom geken deur openbaring. Dit is hoe ons 
Hom vandag ken, is net die enigste manier waarop jy Hom kan ken. Nie sê, “Ek is Metodis” nie. Dit 
beteken niks. “Ek is Baptis.” Dit beteken niks. “Ek is Katoliek.” Dit beteken niks. Maar deur die openbaring 
dat God die Woord aan jou geopenbaar het! Hy is die Woord. En die Woord, hoe jy weet dat dit 
geopenbaar is, Dit lewe Self en druk Homself uit deur jou. O!
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Kerke het daardie groot openbaring lankal vergeet. Dis reg. Openbaring van die Waarheid, hulle het 
dit vergeet. Hulle het na ...

Nou, toe Luther opgewek was, was hy 'n groot man. Hy het die openbaring van daardie dag gehad. 
Maar wat het gebeur? 'n Klomp rickies het ingekom, plat-top haarsnye, soos ons dit vandag sou noem, 
en rickettas, en almal van hulle, hulle het daar rond gekom. En—en—en, die eerste ding wat jy weet, 
dan is dit daar.

Daardie uitdrukking. As jy net—net die numerologie van die Bybel geken het, en weet wat Elvis of—
of Ricky beteken, vir die Skrif! Uh-huh. Net soos, waarom het Jesus ... Jy sê, “Daar is niks aan dit nie, 
jou naam.” Daar is nie? Daardie naam kon slegs kom in hierdie laaste dae, vir hierdie laaste-dag mense.
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Waarom het Jesus Abram se naam na Abraham verander, toe Sarai na Sara? Waarom het Hy Saulus 
na Paulus verander? Waarom het Hy Simon na Petrus verander, en dies meer? Jy sien, dit beteken beslis 
iets.

Daardie naam kon nie tot vandag toe gespreek word nie. Dit is die rede waarom ons hierdie helse 
ding gekry het wat ons vandag in die aarde het, weens sulke dinge. Die hele menslike ras is korrup. Dit is
—dit is weg, sien, en dit is hoekom dit is.

Let nou op, hy was reg, hy was in sy dae, Luther, en hy het die openbaring gehad; maar sodra hy 
weg is, kyk wat het hulle gedoen. Wesley het 'n boodskap gehad; kyk wat dit gedoen het. Die ou vroeë 
Pinkstergroep het 'n boodskap gehad; kyk wat hulle gedoen het. Hulle het 'n klomp mans bymekaar 
gekry, net presies soos dieselfde ding wat ...
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God, deur genade, het vir Israel 'n Vuurkolom gestuur, 'n profeet, 'n offer, en het Homself onder hulle 
gewys, en hulle uit Egipte gebring, oor die rooi see. En hulle wou 'n wet hê, sodat hulle groot 
hoogwaardigheidsbekleërs kon hê, hulle kon iets daarin doen. En wat het hulle gedoen? Hulle is in die 
Wildernis gelaat vir veertig jaar om te dwaal, en nie een van daardie organisasie het ooit oorgegaan nie.

Kaleb en Josua, die enigste twee wat uitgestaan en gesê het, “Ons is in staat om dit te neem, om 
na die Woord van God te kyk.”
133

Elkeen van hulle het in die woestyn gesterf. En Jesus sê hulle was vir ewig weg, reg, nadat Hy Sy 
seën en mag getoon het in hulle eeue; soos Luther, Wesley, en dies meer. Het Hy?

Gesê, “Ons vaders eet manna in die woestyn.”

Hy het gesê, “En hulle is, elkeen, dood.” Dit is, ewiglik geskei van God. Hulle lyke het vergaan in die 
wildernis. Sien? “Hulle is dood. Maar Ek is die Brood van die Lewe wat uit God uit die Hemel kom.” Hulle 
kon dit nie sien nie. Hulle kon dit net nie sien nie.

Reg, die kerk het dit lankal vergeet. Hulle het intellektuele boodskap aanvaar, intellektuele, 
lidmaatskap, kennis, in plaas van die openbaring van die Waarheid van die Woord.
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Nou kyk hier, hulle sê vandag. Glo julle dat God ons opdrag gegee het om in die hele wêreld in te 
gaan en die siekes gesond te maak en die Evangelie te verkondig en duiwels uit te dryf? “O, o ja, ek 
veronderstel dis reg, maar ... ” Jy sien?

'n Dame praat met my die ander dag, sy het gesê, “Wel, al die kerke is in harmonie.”135



21Christus Is Die Verborgenheid Van God Geopenbaar

Ek het gesê, “Daar is nie een van hulle in harmonie met die ander nie.” Daar is Katolieke wat daar 
staan. Ek het gesê, “Wat van jou? Jy is 'n Metodist en dit is 'n Katoliek, is julle in harmonie met mekaar?” 
Ek het gesê, “Hierdie pous kom om hulle saam te verenig, dit is 'n goeie ding vir al daardie soort mense.”

Maar die Kerk van God het niks daarmee te doen nie, nie 'n ding nie. Dit is buite die hele klomp. Uh-
huh. Reg. Ja, meneer.

Julle wil dit saam verenig, en een glo in iets en die ander; Metodiste neem besprinkeling, die Baptis 
neem onderdompeling, en beide van hulle verloën die Heilige Gees in Sy volheid van die krag. Hulle het 
gesê, “Ons het die Heilige Gees ontvang toe ons gelowig geword het.”

Die Bybel het gesê, “Het jy die Heilige Gees ontvang sedert jy gelowig geword het?” Daar is die 
verskil. Sien? Dis reg. Sien?
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En hulle sê, “Ons is die Rooms-Katolieke Kerk. Ons het vroeg begin. Ons het dit gedoen.” Die 
Metodiste sê, “Ons is gebaseer op die Bybel.”

Jesus het gesê, “Hierdie tekens sal hulle volg wat glo.” Nou waar is dit nou? Uh-huh. Sien? Ja. 
“Werke wat Ek doen, sal julle ook doen,” elke skepsel, elke mens wat in Hom glo. Nou waar is dit nou? Dit 
is Sy Woorde. “Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar My Woord sal nooit faal nie.” Nou waar is dit 
nou? Sien? O, dit wys net!

Wat is dit? Dit is 'n gebasterde toestand. Kyk hier, jy neem 'n groot goeie koringkorrel wat gebaster 
is, en jy neem daardie gebasterde koring, dit is 'n mooi koring. Maar jy plant dit, wat kry jy? 'n Steeltjie 
kom op soos dit, en word geel en verlep. Dit is hoe elke denominasie is wanneer dit gebaster is met die 
mens se woorde, gemeng met God se Woorde. Dit sal kom tot die tekens en wonders en wat Jesus gesê 
het oor geloof in die Woord, en dit word geel en sê, “Ons kan Dit nie aanvaar nie,” en gaan terug.
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Net soos al daardie ander spioene gedoen het wat oorgegaan het en na Kanaän gekyk het. Hulle 
kom daar en sê, “O, ons lyk soos sprinkane langs hulle! Ons kan hulle nie inneem nie! Die Amalekiete sal, 
dit alles, wat hulle gaan doen!” En hulle het teruggegaan.
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En Kaleb en Josua, synde opregtes, amen, deur die Woord van God, het geweet God het gesê, “Ek 
gee julle daardie land.” Hulle het gesê, “Ons is meer as in staat om dit te neem!”

Dit hang af van waar jy gebore is. As jy uit die Woord van God gebore is, het God se Woord die 
voorrang in Sy Kerk. Dit is waarvoor Hy gesterf het. Dit is Sy doel, sodat Hy in staat kan wees om te 
bereik, om Sy voortreflikheid in Sy Kerk te bewerk. Laat die Woord van God skyn, eerste, maak nie saak 
hoe enigiets anders lyk nie. Ek gee nie om as die intellektueles sê dit, dat, die ander nie, dit het niks 
daarmee te doen nie. God se Woord het so gesê, en ons is meer as in staat om dit te neem!

“As ek dit in my kerk preek,” het 'n leraar vir my gesê, gesê, “Ek sal vir vier kosyne in die kerk preek.”

Ek het gesê, “Ek sal vir dit preek.” Ja, meneer. God se Woord het so gesê. Ons kan dit doen. God het 
gesê doen dit. Amen!

O, ja, hulle verskoon hulleself hiermee. Sien? Dit is waarom hulle blind is vir die Boodskap van die 
eindtyd, hierdie laaste dae, wanneer God Homself bewys. Hulle probeer om dit te klas as 'n soort van 'n 
spiritis, of 'n, o, (wat sal ek dit noem?) 'n geestelike, 'n illusie, of iets op daardie aard. Sien, hulle—hulle 
probeer om dit iets te maak wat dit nie is nie.
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Net soos hulle gedoen het toe Hy hier was, toe Jesus hier was, het hulle Hom “Beëlsebul” genoem; 'n 
fortuinverteller,“ nou sê hulle dit is amper soos 'n geestelike telepatie. Sien? Wanneer hulle weet dat Hy 
daar kon staan en kyk na die mense en die gedagtes wat in hul hart is, onderskei. Die Bybel het so gesê.

Wel, sê Hebreërs die 4de Hoofstuk nie, sê, “Die Woord van God is vinniger en skerper as 'n 
tweesnydende swaard, en kan die gedagtes van die verstand onderskei”? En Hy was daardie Woord. En 
wanneer daardie Woord voortreflik is in die mens, dieselfde ding vind weer plaas, want dit is die Woord! 
Amen! ... kyk hoe jy van nou af oor dit kan struikel. Daar is dit so heeltemal pleinweg. Sien? Goed.

Dit is waarom hulle blind is, dieselfde as wat dit was in die dae toe Christus op aarde was. O, 
goeiste! Hulle steier op dieselfde manier. Hulle het gesê, “Hy is Beëlsebul. Beël- ... ” Hulle het gesien Hy 
kon dit doen, toe het hulle gesê, “Hy is net 'n ... Hy was gebore as 'n buite-egtelike Kind en soort van 'n 
vreemde Man. Hy het net van 'n duiwel besete geraak. Hy is 'n—Hy is 'n Samaritaan daarso en Hy het 'n 
duiwel in hom. Dit is hoe Hy dit doen.”
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Jesus het gesê, “Ek sal julle vir dit vergewe,” sien, noem die Woord van God, die werke van God, 'n 
bose gees. Hy het gesê, “Ek sal julle daarvoor vergewe. Maar eendag sal die Heilige Gees kom, en een 
woord Daarteen sal nooit vergewe word nie, nóg in hierdie wêreld of die wêreld wat moet kom, of 
daardie groot Dag. Dit sal nie vergewe word nie.” So, jy sien, dit is duidelik geskryf in die Skrif.

141
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So wanneer mense by daardie Dag kom, maak nie saak hoe intellektueel en hoe groot 'n denominasie 
hulle aan behoort nie, dit is veroordeel. Hulle moet wees! Hulle het die Heilige Gees gelaster en noem dit 
“heilige roller” en iets anders wat 'n onsmaaklike naam gehad het, of iets soos dit. En God se Kerk moes 
dit die hele tyd verdra.

Selfs Paulus, voor Agríppa, het gesê, “In die weg wat genoem word 'kettery,'” wat beteken gek, “dit 
is die weg waarop ek die God van ons vaders aanbid.” Daardie groot intellektuele geleerde moes by 
daardie plek kom, “op die weg wat 'kettery' genoem word.”
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Hoekom? Dit was aan hom geopenbaar. Daardie Vuurkolom hang voor hom en sê, “Ek is Jesus, die 
groot God wat daar in die wildernis met Moses was. Ek is Hy en dit is moeilik vir jou om teen die prikkels 
te skop.”

Toe staan Paulus daar, weet dat die lewe op die spel was, hy het gesê, “Die weg wat 'kettery' 
genoem word, dit is die weg waarop ek die God van ons vaders aanbid.” Dit was dit genoem. Omdat dit 
aan hom geopenbaar was wat die groot Waarheid van Christus was.

En vandag sê mense, “Dit is 'n denominasie.”

Dit is Jesus Christus, die nuwe Geboorte, wat in jou geopenbaar is, dat Hy die oppergesag het, 
sodat Hy Sy Woorde kan uitdruk. En enigiets wat Hy in hierdie laaste dae belowe het, kan Hy in 
vervulling bring deur Sy Liggaam soos Hy werk. Amen! Dit is net presies die Woord van God 
gemanifesteer. Let op. Goed.

Dieselfde as in die dae van Christus, hou God die sleutel tot hierdie openbaring van Christus, 
Homself. Glo julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Skole van teologie kan Dit nooit vind nie. Jesus 
het so gesê. As julle dit nou wil lees, in Mattheus 11:25 en 27. “Ek loof U, Vader, God van die hemele en 
die aarde, dat U dit verberg het vir die oë van die wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies 
geopenbaar het soos wat sou leer.” Sien? Sien? Ek gee nie om nie ...
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Kyk na hulle geleerdes van daardie dag, daardie Jode, baie goeie manne, hulle organisasies van 
Fariseërs, Sadduseërs, en Herodiane, en alles wat hulle mag wees. Sien? Al daardie groot organisasies, 
en Jesus het gesê, “Julle is blind; julle lei die blindes. Wel, het Jesaja van julle gepraat, 'Julle het ore en 
kan nie hoor nie; en oë, waarmee julle nie kan sien nie.' Want, Jesaja het dit in die Gees gesê, daarom 
het die God van die hemel julle oë verblind. Julle maak soos Eva gemaak het, aanvaar die intellektuele 
kant, en weet niks van die Gees van God nie. Daarom, sal hulle nie almal in die sloot val nie, beide die 
leier en die blindes ook?” Die leier sal saam met blindes val, want hy is ook blind. Die leier val, wat blind 
is, lei die blindes, hulle albei val in die sloot.

En God alleen hou hierdie sleutel! Hy het dieselfde ding uitgespreek daar in 'n vorige Skrif 'n rukkie 
gelede toe ek dit gelees het, toe Hy gesê het, “Wie sê die mense dat Ek die Seun van die mens is?”
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En Petrus het gesê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.”

Hy het gesê, “Geseënd is jy Simon, 'n seun van Jona. Vlees en bloed het dit nooit aan jou 
geopenbaar nie. My Vader wat in die Hemel is! Op hierdie openbaring hier, alleen, sal Ek My Kerk bou. Die 
poorte van die hel sal nooit daarteen seëvier nie.” Sien? Sien julle nou?

So dan is daar geen skool, geen teoloë, geen leringe van die Bybel onder enige skool, wat iets 
daarvan weet nie. Hulle kan niks daarvan weet nie. Dit is onmoontlik vir hulle om enigiets daaromtrent te 
weet. God het die sintuie verberg om dit te weet, van die einste verkose leraars en alles anders.
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Dit is 'n persoonlike, individuele verhouding met die persoon, dat Christus aan hulle geopenbaar word.

En as jy sê, “Hy is aan my geopenbaar,” en dan as die Lewe wat Christus hier in die Bybel 
geproduseer het, daardie dieselfde Lewe wat in Hom is, nie Homself in jou produseer nie, dan het jy die 
verkeerde openbaring.

As ek 'n lewe van 'n pampoen in die lewe van 'n peerboom plaas, sal dit pampoene dra. “Aan hulle 
vrugte sal julle hulle ken.” Presies reg. En as die eerste ... jy het 'n boom geplant, 'n wingerdstok en dit 
het 'n trossie druiwe gedra; die eerste loot wat dit uitgestoot het, het druiwe gedra, die volgende een 
het suurlemoene gedra, en die volgende een het pere gedra, die volgende een het appels gedra, dan is 
daar soort van 'n ingeënte affêre daarin, wat sy eie lewe dra. Elke denominasie sal lewe van homself dra. 
Maar as daardie oorspronklike wingerdstok ooit nog 'n loot uitstoot, sal dit druiwe dra soos dit die eerste 
keer gedoen het.
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En as die Lewe—die Lewe van Jesus Christus ooit 'n ander liggaam van gelowiges uitsit, sal dit die 
vrugte dra wat die eerste een gedoen het. Hulle sal 'n Boek van Handelinge daaragter skryf, omdat dit 
dieselfde sal wees, dieselfde Lewe. Sien wat ek bedoel? Jy kan net nie daarvan af wegkom nie. Dit is die 
Lewe van Christus in jou, dit is in jou ingespuit deur die Heilige Gees Self wat Sy Lewe deur jou lewe.
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“Blinde leiers van die blindes!” Let op, God hou hierdie sleutel, alleen. Geen teoloog kan jou vertel 
nie; Dit is nie bekend nie. Dit is van hulle verberg. Hulle weet niks daarvan nie.
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So, die skole, wanneer jy sê, “Ek het 'n Ph., LL. D.,” maak jy net ... Vir my, en, ek glo, en aan God en 
vir enige werklik ware gelowige, dit beteken dat jy net soveel verder weg is, jy het net padgegee. God 
word nie geken deur onderwys nie. Hy word nie geken deur dit te verduidelik nie.

God word geken deur eenvoud en deur openbaring van Jesus Christus aan die mees ongeletterde 
persoon. Sien? Nie jou teologie nie. Dit is 'n openbaring van Jesus Christus. “Op hierdie rots sal Ek My 
Kerk bou.” Geen ander rotse aanvaar nie, geen ander dinge aanvaar nie, geen ander Romeinse rots nie, 
geen ander Protestantse rots nie, geen ander skool nie, niks anders nie, maar presies op die openbaring 
van Jesus Christus deur die nuwe Geboorte. Hy word gebore daar binne-in, en Hy spuit Sy Eie lewe in, 
en jou lewe is weg. En die lewe van Christus projekteer Homself deur jou, met die oppergesag, aan die 
volk; dat hulle die Lewe sien, en werke, en tekens, en wonders, wat Hy gedoen het, doen dieselfde ding 
deur jou. Buite dit, die res van dit is nie eens geroep nie. Kyk hoe God se groot openbaring ontvou!

Deur gebrek aan hierdie openbaring is die rede waarom ons so baie verdeeldheid onder ons is, en 
soveel bespotting. Soveel verdeeldheid onder ons, is omdat die mense daardie openbaring ontbreek. 
Sien, dit ontbreek hulle aan daardie openbaring, die onderwysers.

148

Paulus, na sy groot openbaring van Christus, het in 1 Korintiërs die 2de hoofstuk gesê. Maak seker 
om dit te lees as jy dit neerskryf. Kyk! O! Hy het gesê, “Ek kom nooit na jou toe met wysheid nie.” Kyk 
na die man wat die wysheid gehad het, of kyk na die man wat die beurs gehad het, “Ek kom nooit na jou 
toe met hulle soort woorde nie.” Eerste Korintiërs, die 2de hoofstuk van Eerste Korintiërs. O, Ek wens ...

Wel, laat ons dit net lees. Hoe ... Kan julle 'n oomblik staan en ons lees net 'n vers of twee? 
[Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Ek wil dit net vir julle lees sodat julle—julle nie ver- ... sou wees nie ... 
Dit sal selfs die mense op die band kry om terug te draai na dit, in elk geval, gee hulle 'n kans.

Eerste Korintiërs, die 2de hoofstuk. Luister na hierdie groot apostel hier, Paulus, die intellektuele 
dienaar van God. Kom ons kyk hierna.

En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis 
van God kom verkondig met voortreflikheid van woorde of van wysheid nie,

So-en-so

... Ek, Paulus, 
 Ek het nooit 

gesê ek—ek is doktor  nie. Sien?

want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, 
en Hom as gekruisigde.

Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing;

en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, 
maar in die betoning van Gees en krag,

Daar, sien, daar is die Evangelie. Sien? Jesus het gesê, “Gaan julle in die hele wêreld en verkondig die 
Evangelie.” Het nie gesê, “Gaan onderrig” nie. Hy het gesê, “Gaan verkondig.” Met ander woorde, 
“Demonstreer die krag, en hierdie tekens sal hulle volg.” Net onderrig doen dit nie. Dit neem die werklike 
Gees Self om hierdie tekens te demonstreer. Sien? Luister hierna.
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sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God.

O, goeiste! Sien, om die man te verander! Nie in wat ek kan verduidelik nie en sê, “Hy is nie dieselfde 
nie,” wanneer Hy dieselfde is. As ek dit doen, wys dit vir my, dit—dit ... Sekerlik, 'n man wat dit vir my 
sê, sou vir my wys hy het nie die openbaring, die drievoudige openbaring van God nie. Sien? Nou, en ...

Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van 
hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie.

 in swakheid ... 

Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid
wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik 

het tot ons heerlikheid,

 (sien, die 
drievoudige verborgenheid van God) 

wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie:
want 

as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie.

 nie een van die 
priesters, rebbi—rabbi's ... (verskoon my) ... of iets, het enigiets daarvan geweet nie; 

Julle het gesê, “Jy is verkeerd daar oor rabbi's en predikers.” Wie het Hom gekruisig? Uh-huh.

O, aan en aan en aan kon ons gaan. Lees dit, sien, op, spaar tyd, want ons het net ... word nog nie 
te laat nie, maar ons het net genoeg hier om te sê as die Here ons sal help. Nou, gebrek aan hierdie, 
nou ...
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En Paulus, hierdie groot intellektuele man, het nooit probeer om sy groot teologiese terme op die 
mense uit te druk nie. Hy het nederig die Woord van die Here aanvaar, en hy het die Woord geleef sodat 
dit deur hom uitgedruk is. Hy het so—so goddelik geleef totdat hulle Jesus Christus in hom gesien het, 
soveel, sodat hulle sy sakdoek wou hê, om dit te neem en dit op die siekes te lê. Daar is die Lewe van 
Christus.
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Nou kyk sommige sê, “O, wel, jy sien, Elia het dit gedoen,'n lang tyd gelede, sy staf gelê; maar, o, 
dit was die dae van Elia.” Nou, die wêreld het dit gedink. Die intellektuele priesters en dinge en kerke van 
daardie dag het dit gedink.

Maar vir daardie gelowiges, hulle het anders geweet. Hulle het die openbaring van Christus gesien 
wat in Elia was, dieselfde ding was in Paulus, wat dieselfde soort lewe uitgedruk het, omdat hy 'n 
profeet was. Sien? Hy het dinge voorspel wat presies gebeur het soos dit was, en hulle het geweet dit 
was God se identifikasie van 'n profeet. En hulle het geweet dat hy God se profeet was. Jy kon hulle nie 
daarvan wegkry nie. Selfs toe hulle sien dat Petrus daardie dinge vooruit vertel het, het hulle gesê, 
“Laat sy skaduwee net oor my verbygaan.” Amen! Dit is die Kerk. Dit is die mense wat dit glo. Ja meneer. 
Dit was geopenbaar deur ...
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Wat het Paulus gesê? “Omdat ek—ek 'n Ph., LL.D., so aan het, glo hulle my”? Nee. Hy het gesê, “Ek 
het al daardie dinge vergeet, die wysheid van die mens.” Het gesê, “Moes sterf, en ek ken Hom in die 
krag van Sy opstanding. Dit is waarmee ek na julle toe kom, met 'n demonstrasie van God se krag.”

Wat was dit? Maak Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir ewig. Dieselfde werke wat Jesus 
gedoen het, het Paulus gedoen. En hulle het God gesien, die groot Vader wat in die brandende bos 
gedemonstreer het, het dit aan Paulus gedemonstreer, en hier was Dit gedemonstreer.
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En Hy is dieselfde in elke eeu. God se drievoudige manier, “gister, vandag en vir ewig.” Wat? Verlosser 
in Sy kerk; oppergesag in die komende Koninkryk. Amen! Sien julle dit? Net so perfek as wat dit kan 
wees!

O, let op! Die Heilige Gees is die enigste openbaarder van die Goddelike openbaring van Christus. 
Daar is geen skool wat dit kan doen nie. Geen geleerde kan dit doen nie. Geen mens, hoe goed geleerd, 
hoe goddelik, of enigiets anders, daar is geen mens wat dit kan doen nie.
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Ek kon hier hard steek. Hoeveel is Christene, wedergebore; steek julle hande op, gevul met die 
Heilige Gees? Goed. Hier gaan ons dan. Goed. Let op.

En Hy sal dit slegs doen aan die voorbestemdes. Dis presies. “Al wat die Vader My gegee het, sal 
kom en geen mens kan kom as die Vader hom nie eerste aan My gee nie.” Sien?

Kyk na daardie priesters en sê, “Hierdie Man is Beëlsebul. Hy is 'n fortuinverteller. Hy is 'n duiwel.”154

En daardie ou vroutjie loop daar rond en leef met ses mans; sy het met vyf geleef en het toe die 
sesde een gehad. En Jesus het gesê, “Gaan kry jou man, kom hier.”

Sy het gesê, “Ek het geen man nie.”

Het gesê, “Ja, jy het ses. Jy het vyf gehad, en die een waarmee jy nou leef, is nie jou man nie.”

Sy het gesê, “Meneer!” Wat? Daardie Lig het daardie Saad getref.

Toe dit daardie priesters getref het, het hulle gesê, “Hierdie Man is 'n fortuinverteller.” Sien, geen 
Lewe daar nie. 'n Baster, om so ver as organisasie op te kom, maar het van daar af gesterf.

Maar hierdie vrou was nie 'n baster nie. Gesê: “Meneer, ek sien!” Ek kan sien hoe haar groot mooi oë 
verhelder soos dit, trane loop teen haar wange af. Gesê, “Meneer, ek merk dat U 'n profeet is. Ek kyk uit 
vir 'n Messias. En wanneer daardie Messias kom, sal Hy dieselfde ding doen. Hy sal hierdie dinge vir ons 
sê.”
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Hy het gesê, “Ek is Hy.”

O Here! Sy het haar pot gelos. “Hier is Hy! Kom, sien 'n man wat vir my die dinge vertel het.” Wat 
was dit? Daardie Lig het daardie Saad getref. Daardie Lewe was daar. Dit kom voort.

Dieselfde ding vandag!

Maar die teoloog sal sê, “Wag nou net 'n oomblik. Ek sal uitvind of So-en-so, Pastoor Moody gesê 
het, of ... ”
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Wat het Pastoor Moody te doen met hierdie dag? Pastoor Moody het in sy dag geleef, maar nie nou 
nie. Beslis. Luther het geleef in sy dag, maar nie in die dag van Wesley nie. Wesley het in sy dag geleef,
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nie in die dag van Pinkster nie. Pinkster het in hul dag geleef, maar hulle is baie ver weg van Dit in hierdie 
uur. Ons is in die laaste uur. Sekerlik.

Hul organisasies en voorbehoude bewys dat Dit nie daar is nie. Die Woord was nog nooit korrek 
geregverdig nie; maar net in Sy krag. Sade, denominasies ... En hulle sal denominasie maak, en sit dan 
daardie ou stinkblaar onkruidsaad in met daardie ware koring; het dadelik uitgesterf. Oes het na 
stinkblaar onkruid gegaan, reg, doringstruik en netels, uh-huh, sien, het daarna teruggegaan. Dit het 
dadelik doodgegaan. Toe breek hulle die veld op en begin weer oor, het werklike Sade geplant en 
sommige van hulle het opgekom, Dit verstik.

Maar toe het God gesê, in hierdie laaste dae sou Hy 'n volk uitbring wat gewas was in Sy bloed, en 
hulle was voorbestem om daar te wees. Hulle moet daar wees. God het so gesê. En Dit sou openbaar ... 
En die teken, “Ek sal se- ... ” Maleagi 4, en wat hy sou doen, “herstel weer terug,” bring terug, in die 
laaste dae, hierdie groot dinge wat Hy belowe het, dit sal die openbaring bring. Wat is om te ... Wat 
moet hy doen, Maleagi 4? Om die geloof van die vaders terug te bring na die kinders. Sien? Dit is reg, om 
daardie selfde ding, dieselfde Vuurkolom, op die toneel te bring; dieselfde tekens, dieselfde wonders, 
dieselfde Jesus; om Hom dieselfde te maak, en Hom dieselfde te verkondig, en Hom dieselfde te bewys, 
gister, vandag en vir ewig.
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“Ek sal herstel,” sê die Here, “al die jare wat die Metodiswurm, en die ruspe, en die Baptis, en die 
Katoliek; en al daardie wurms daardie—daardie Geloof afgeëet het,” totdat dit 'n denominasionele stomp 
geword het waar daar geen saad oorgebly het nie. “Maar Ek sal weer herstel,” sê die Here, “al die jare.” 
Wat? “Al die tekens en wonders wat hulle verlaat het. Ek sal dit weer terug neem na daardie 
oorspronklike Boom, en Ek sal dit herstel,” sê die Here. Daardie profeet was 'n geregverdigde profeet. Sy 
woorde moet in vervulling kom. Amen.

Die Heilige Gees alleen is die openbaarder van die Goddelike openbaring van Christus, en was in alle 
eeue. Onthou, alle eeue! Na wie het die Woord van die Here gekom? Profeet alleen. Dis reg. Is dit reg? 
En die profeet moes geregverdig word, eerste. Nie omdat hy gesê het hy was 'n profeet nie; omdat hy 'n 
profeet gebore is en bewys het om 'n profeet te wees, en alles wat hy gesê het, was presies op die 
Woord en het gebeur, dan is alles anders laat gaan. Sien? Dit was, die Woord van die Here het slegs deur 
die Heilige Gees gekom. Die Bybel het gesê, “Die manne van ouds, deur die Heilige Gees beweeg, sien, 
het die Woord geskryf.”
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Kyk. Johannes die Doper sou nooit Jesus geken het as dit nie was vir die Heilige Gees wat Hom 
uitgewys het nie. Dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.]
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Johannes die Doper, daardie groot profeet wat na vore gekom en gesê het, “Daar staan Een onder 
julle reg nou. En 'n gewone Man staan hier iewers, dit is die Lam van God.” Johannes het gesê, “Toe was 
ek 'n getuie daarvan. Ek is 'n getuie daarvan. Ek het die Gees van God gesien, die Heilige Gees, neerdaal 
uit die hemel soos 'n duif, en Dit het op Hom gaan sit. En 'n stem het gesê: 'Dit is My geliefde Seun in 
Wie Ek 'n welbehae het.'”

Wat was dit? Die Heilige Gees het gesê, “Ek sal Hom uitwys.”

Dit is die enigste manier waarop jy Hom vandag sal ken, die enigste manier waarop jy die drievoudige 
openbaring van God sal kry, is vir die Heilige Gees. En die enigste manier waarop dit ooit kan wees, is dat 
jy is voorbestem is om dit te sien. As dit nie gebeur nie, sal jy dit nooit sien nie. As jy nie voorbestem is 
om dit te sien nie, sal jy dit nooit sien nie; omdat die Lig kan flits en jy gaan weg en maak pret daarvan, 
en verduidelik dit deur 'n intellektuele opvatting. Wanneer die God Homself, Homself manifesteer en dit 
bewys, sien, maar as dit nie op jou is om dit te sien nie, sal jy dit nie sien nie.
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God het nooit net gesê, “Ek sal hierdie een kies, kies daardie een” nie, maar Hy het geweet deur Sy 
... Rede waarom Hy kon voorafbestem, want Hy is oneindig, en Hy—Hy weet elke ... Hy is oneindig, so 
daarom het Hy alles geweet. Hy het die einde geweet en kon die einde van die begin vertel. Hy is God. 
As Hy dit nie kan doen nie, is Hy nie God nie. Ja, meneer. Hy is oneindig. Goed.

161

Johannes sou Hom nooit geken het nie, nee, meneer, het die Heilige Gees dit nie uitgewys nie. Sien 
hoe God Sy verborgenheid verberg vir die hoë, geleerde en alles? Kyk, elkeen van daardie mense, in 
eenvoud openbaar dit aan wie Hy voorbestem het om dit te sien. Kyk hier! Ander wat daar gestaan het, 
het nooit eers die duif gesien nie, het nooit 'n stem gehoor nie, want dit was net gestuur na daardie 
voorbestemde Saad. Voorbestemd! Beslis, was voorbestem!
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Waarom, Jesaja, sewehonderd-en-twaalf jaar voor hy gebore is, in die Gees, opgewek uit hierdie 
menslike sinne, en gesê het, “Daar is 'n stem van een wat roep in die woestyn, 'Berei die weg van die 
Here, en maak Sy ... '”

Dan, as Jesaja dit kon sien, kon Maleagi nie dieselfde ding sien vir 'n voorbestemde laaste profeet 
nie, die verseëling van al die profete van die Ou Testament, daardie hoof ... daardie groot  profeet  wat
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daar aan die einde van die eeu staan? Sien? Hy sê hy is voorafverordineer. Beslis, hy was. Maleagi het 
hom ook gesien.

Jesus het gesê, “As julle dit kan ontvang, dit is Hy van Wie gepraat was, 'Ek stuur My boodskapper 
voor My aangesig,' Maleagi 3, 'om die weg vir my voor te berei.'” Sien? Seker, hy was voorbestem om 
daardie boodskap te sien. Geen wonder hy kon daarheen kyk en daardie duif sien afkom, daardie Lig wat 
in die wildernis was met Israel, wat gekom en af beweeg het.
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Die God Self, en gesê, “Dit is My geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het om in te woon.” God en die 
mens word Een.

“Ek is 'n getuie,” het Johannes gesê, “Ek het Hom gesien, die Eniggeborene van die Vader. Ek is 'n 
getuie daarvan.” Amen!

Daar is dit. Eenvoud! Met 'n ou prediker, sy vader; sy pa was 'n groot teoloog, jy weet, hy kom uit 'n 
skool. Lyk asof hy teruggegaan het na sy vader se denominasie. Dit sou nie die wil van God gewees het 
nie.

Toe God hom aangeraak het by sy geboorte terug daar, en hy het die Heilige Gees ontvang drie 
maande voor hy gebore is. Ja, meneer. Toe Maria daar opgegaan het, en klein Johannes was ses maande 
oud, in sy moeder se moederskoot, en het nooit ... Daardie klein spiertjies het nog nooit beweeg nie. En 
Maria was bevrees ... Die klein spiere het gegroei, maar sy kon geen lewe voel nie, Elisabeth, sy ma, 
eerder. En toe Maria kom en haar gryp en omhels, sit haar arms, lê hande op haar. Sien? En gesê, “God 
het met my gepraat, en ek gaan ook 'n baba hê.”
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“Is jy en Josef getroud?”

“Nee.”

“Maria, hoe kan dit wees?”

“Die Heilige Gees sal my oorskadu, en daar sal in my geskep word. En ek sal Hom 'Jesus' noem. Hy sal 
die Seun van God wees.”

En so gou as wat daardie woord 'Jesus' gesê is, het klein Johannes begin spring en skree en 
rondgespring in sy moeder se baarmoeder.

Sy het gesê, “Geloofd sy die Here God! Want waarvandaan kom die moeder van my Here?” Die 
moeder van my Here! O, goeiste! “Waarvandaan kom die moeder van my Here? Want toe jou begroeting 
in my ore gekom het, het my baba opgespring in die moederskoot van blydskap.”

Geen wonder hy wou geen kweekskool hê nie, iets om hom met iets te indoktrineer, of iets. Hy het 'n 
belangrike werk gehad. Hy was 'n man van die woestyn, het uitgegaan na die woestyn en gewag. God 
het hom daar vertel, gesê, nou, en aan hom geopenbaar. O, daar is jou openbaring weer! “En ek sal vir 
julle sê Wie Hy is. Jy is 'n profeet. Die Woord is vir jou. Jy weet wie jy is. Jy moet kom.” Dit beantwoord 
'n vraag van verlede Sondag. Sien? “Jy weet wie jy is, Johannes. Hou jouself stil; moet niks sê nie. Gaan 
daar buite. En wanneer jy hierdie Een sien, sal daar 'n teken wees wat uit die hemel kom, soos 'n Lig, 'n 
duif sal afkom. Dit sal Hy wees as jy Hom sien.”
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Dit is die rede, toe Jesus in die water uitgestap het, het Johannes omgekyk en hy het daardie duif 
gesien neerdaal en hy het gesê, “Kyk, die Lam van God! Daar is Hy! Hy is die Een wat die sonde van die 
wêreld sal wegneem.”
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Jesus het reguit in die water gestap na hom toe. Daardie twee oë van Johannes het daardie twee oë 
van Jesus ontmoet. Hulle was tweede neefs, deur vlees. Maria en Elisabet was eerste niggies. Hulle oë 
het mekaar s'n ontmoet. Daar was God en Sy profeet, amen, daar gestaan.

Johannes het gesê, “Ek moet deur U gedoop word. Waarom kom U na my toe?”

Jesus het gesê, “Laat dit nou so wees, maar onthou, dit pas ons om alle geregtigheid te vervul.”

Waarom het Johannes dit gedoen? Omdat Hy die Offer was. Johannes was 'n profeet, hy het 
geweet; en die Offer moet gewas word voordat Dit aangebied word. O! O! En hy het Hom toegelaat, en 
hy het Hom gedoop.
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En toe hy dit gedoen het, kyk, die Hemele het oopgegaan, o, goeiste, en daardie duif het afgekom 
op Hom, en 'n Stem het gesê, “Dit is My geliefde Seun in Wie Ek bly is om in te woon.” King James stel 
dit, “In Wie ek bly is om te woon.” So dit is net enige manier waarop jy dit wil omdraai, dieselfde ding, 
“woon in,” of ... “Dit is My geliefde Seun in Wie Ek bly is om te woon,” of “om in te woon,” enige een wat 
jy wil insit, dieselfde ding. Goed.
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Ons sien dan dit was aan hom geopenbaar. Ander wat daar gestaan het, het niks daarvan gehoor 
nie. Die Heilige Gees alleen openbaar dit.

Dieselfde wanneer Hy Homself openbaar aan Paulus, nog 'n voorbestemde Saad.168

Daar was Paulus wat rondgegaan het, hy kon gesê het, “As ek 'n houvas kry op daardie klomp, sal 
ek hulle in stukke skeur, want ek is doktor Saulus. Ek kom op onder Gamaliël. Ek kom uit die Moody Bybel 
... ”of 'n ander een, sien. “Ek, ek is 'n geleerde. Ek weet waarvan ek praat. Ek sal daardie klomp heilige 
rollers aan stukke skeur. En ek sê vir jou, groot heilige vader, gee my net die toestemming om daarheen 
te gaan, en ek sal elkeen van daardie geraasmakers arresteer. Al hierdie Goddelike genesing dinge, ons 
sal dit stop.”

Sit dit in sy sak, sê, “Ek is oppad daarheen.”

En daardie dag, my, ongeveer elfuur in die dag, 'n—'n Lig het in sy gesig geskyn en hy het op die 
grond geval.

Hoekom? Hy was 'n voorbestemde Saad. God het gesê, “Ek het hom gekies. Ja. En ek gaan vir hom 
wys watter groot dinge hy sal ly ter wille van My Naam. Ek sal hom na die heidene stuur en hom 
verneder op elke manier wat daar kan wees om verneder te—te word, maar tog sal Hy My Naam dra.”
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Paulus het afgegaan, toe, totdat hy al sy kerklike dinge afgesny het van hom, daar aan die 
agterkant van die woestyn, vir drie jaar en 'n half. Daar in Arabië, totdat hy die Woord geleer het, en die 
Woord hy geword het. En hy het 'n gevangene geword; hier kom hy terug in boeie van liefde! “Al my 
kweekskoolervaring is weg! Ek is 'n gevangene van Jesus Christus. Amen! Filemon, my broer, ek is 'n 
gevangene van Jesus Christus. Ek kan net praat en sê wat Hy vir my sê.”

God het gevangenes vandag nodig wat jouself gevange sal laat neem deur Sy wil, deur Sy Woord.170

Dit is wat Paulus was. Dit maak nie saak hoeveel intellektueel hy geleer het nie, hy het God geken 
deur openbaring. Ja, meneer. Die intellektueel het toe al die pad uit die besigheid gegaan toe die 
openbaring kom; wat die rots is waarop die Kerk gebou is. Ja, meneer. Let op, hy was 'n voorbestemde 
Saad.

Die Heilige Gees alleen wys vir jou Wie Hy is. Daar is geen mens nie; hulle sal jou “Vader, Seun en 
Heilige Gees,” en alles anders daaruit maak. Sien? Maar die Heilige Gees sal Hom openbaar as die Here 
God van die Hemel gemanifesteer is, dat dit, o, Hy is!

Let nou op. Nie profete nie, nie konings nie, niks anders nie; maar hier, vir die eerste keer, was God 
geopenbaar in Christus, in die volheid van die Godheid liggaamlik, in menslike vlees. Dit is die openbaring. 
O, goeiste! Gaan nou vir julle 'n vers sing.
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Nasies breek, Israel ontwaak, (is hulle?)
Die tekens wat die profete voorspel het;
Die heidenkerk in 'n denominasie, hulle dae is getel, met sorge beswaard;
“Terug, o rondgestrooides, na jou eie.” Julle is uit hulle geskop.
Die dag van verlossing is naby,
Mense se harte beswyk van vrees;

Al hulle Hollywood grappies bedek dit nie. Soos 'n klein seuntjie wat fluit, gaan deur die begraafplaas 
in die nag. Sien?

Word vervul met die Gees, julle lampe afgewerk en helder,
Kyk op, julle verlossing is naby!
Valse profete lieg, God se Woord wat hulle ontken, dat Jesus die Christus ons God is; 

(dis reg)
Hierdie geslag verag God se openbaring,
Maar ons loop waar die apostels geloop het.
Die dag van verlossing is naby,
Mense se harte beswyk van vrees;
Wees vervul met die Gees, julle lampe afgewerk en helder,
Kyk op, julle verlossing is naby!

Kry die openbaring, broer. Hierdie geslag verag God se openbaring! Sien? Valse profete doen dit. “Aan 
hulle vrugte sal julle hulle ken.” Hulle is—hulle is basters. Hulle is ingeteel in 'n organisasie; in plaas van 
die Woord van God, die openbaring van God wat Homself openbaar deur Christus, Wat die Woord is. O, 
goeiste!

172

Ons kan hier stop, maar as ... kry dit weer wanneer ek terugkom, as julle wil. Nou is daar ... As julle 
wil voortgaan, dit hang van julle af. [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Goed. Net 'n bietjie ... Ek sal gou 
maak, maar genoeg tyd neem dat julle sal ... Julle het tyd om te rus, hierna. Goed.

173



28Christus Is Die Verborgenheid Van God Geopenbaar

Dieselfde, let op, daardie voorbestemde Saad!

Die Heilige Gees alleen wys vir jou wie Hy is; geen profete of Sy konings nie. En hier word God in die 
vlees geopenbaar. Hier is die volheid. Hy is volkome geopenbaar en bekend gemaak aan die wêreld. O, 
goeiste!

174

Kyk op die berg van Verheerliking, toe die getuienis van God self, “Dit is My geliefde Seun. Luister na 
Hom!” Daar het Moses gestaan en die wet verteenwoordig. Daar het Elia gestaan en die profete 
verteenwoordig. Maar Hy ... Hulle het verbygegaan, en Hy het gesê, “Dit is My geliefde Seun. Luister na 
Hom!” Daar was drie verteenwoordig daar; die wet, die profete en Mo- ... en Christus. En Hy het gesê, 
“Dit is Hy.” God, ten volle; nie gemanifesteer in profete nie, nie deur die wet gemanifesteer nie; maar 
gemanifesteer in Christus, Hy is.

Christus het genade. Die wet het jou in die tronk geplaas, maar kon jou nie uitkry nie. Die profete is 
God se geregtigheid, om jou te veroordeel en jou daarvoor dood te maak. Dis reg. Maar Jesus was God 
se liefde en openbaring om te laat weet aan 'n voorbestemde Saad dat Hy jou geroep het. “Dit is Hy. 
Luister na Hom!”
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Weet! Die volheid van die Godheid is bekend gemaak. Hierdie geheim van verborgenheid word nou 
geopenbaar, dat God gemanifesteer word. God en mens het Een geword, die gesalfde Man, Christus! Wat 
beteken Christus? “Die gesalfde Een,” die Gesalfde wat gesalf is met die volheid van die Godheid 
liggaamlik. O, goeiste! Hoe kan mense dit betwyfel?

Waar een keer, deels, Moses het Hom gehad; deels, Dawid het Hom; o, goeiste, maar hier word Hy 
gemanifesteer in die volheid, Goddelikheid Self staan op die aarde. God, in Sy volheid, om te sterf vir die 
sonde van die mense, sodat Hy na Sy Kerk 'n geheiligde Lewe kan bring; sodat Hy die oppergesag, in 
volheid, in Sy Kerk mag hê om elke belofte te manifesteer in hierdie laaste dae, wat Hy belowe het vir 
die laaste dae. Sien? Wat was ...
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Luister nou. Is julle? Nou knyp net jouself nou 'n bietjie. Kyk.

Waarvoor was Jesus gemanifesteer? Om God te wys. Hy was God. Hy moes wees; geen mens kon 
sterf nie, geen profeet kon sterf nie. Hy was God. Hy was die God van die profete. Hy was die profete. 
Hy was die konings. Hy was die geskiedenis. Hy was Hy wat sou kom. Hy wat was, Hy wat is, en Hy wat 
moet wees in hierdie dag; dieselfde gister, vandag en vir ewig. Hy het vir daardie doel gemanifesteer.

177

En deur daardie doel het Hy 'n Kerk verkry, sodat Hy, die volheid van God, elke beloofde Woord van 
God in hierdie laaste dae kan nakom; wanneer Hy die oppergesag kry, oppergesag in die Kerk, die posisie, 
Sy plek in die Kerk. Jesus het gesê, “Hy wat in My glo, die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; selfs 
meer as dit sal hy doen, want Ek gaan na My Vader.” Sien, dit was Sy doel. Daar was die manifestasie. 
En nou, vandag, wil Hy iemand kry wat dit so kan sien, dat hulle die Woord kan laat ...

Sien, Jesus het dit so gesien, was so perfek gebore vir die dag, totdat God elke beweging wat hy 
gemaak het, uitgedruk het. Hy was God se openbaring; God geopenbaar.
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Nou het Hy geheilig, met Sy Gees en Bloed, 'n Kerk, sodat Hy elke belofte in hierdie laaste dag mag 
openbaar. Nou, kyk, Hy kon teruggaan en optel waar hierdie ander manne hier opgehou het, in die laaste 
dae, en deur Sy Heilige Gees openbaar al die verborgenheid van die Sewe Seëls. Sien, Hy druk Homself 
uit. Dit is Sy doel. Dit is hoekom Hy gesterf het. Dit is die tweevoud van sy drievoudige manifestasie. 
Eerstens om Homself in Christus uit te druk en dan om Homself deur die Kerk uit te druk. En dieselfde 
ding, Christus was die Woord, en die Kerk word die Woord wanneer dit die Woord deur hulle laat gaan.
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Maar wanneer hulle 'n baster denominasie aanvaar, hoe kan die Woord daardeur gaan? Dit is 
gegrond, dan veroorsaak dit 'n kortsluiting en blaas 'n smeltdraad. Sien?

Maar wanneer die stroom vryelik vloei, die Woord van God, spreek Dit vanself. “Die werke wat Ek 
doen, sal julle ook wees.” En in die laaste dae sal dit gebeur: “Kyk, Ek stuur vir julle die profeet Elia, en 
hy sal die harte van die—van die kinders terugbring na die Geloof van die vaders.”

En daarin sou daar 'n tyd wees wat sal voortkom wanneer Hy Homself kan uitdruk in die volheid van 
Sy Godheid, Goddelikheid, deur Sy Kerk, die oppergesag in hierdie Kerk. O, goeiste! Wat? Die gesalfde 
Man; nou die gesalfde volk; o, goeiste, om die gesalfde Bruid en die Bruidegom terug te bring. Gesalf 
deur (waarom?) die aanvaarding van wat Eva weggewys het, en Adam; kom terug met die salwing van 
die Woord, want Hy het gesê, “My Woord is Gees.” Sien, gesalf met die Woord. Wat Eva weggewys het, 
Hy kom terug en ons aanvaar.
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Sien hoe daardie bastertoestand, weer, net presies wat hy gedoen het aan Eva.

Hy het vir Eva gesê, “Moenie dit doen nie, en moenie dat doen nie; en jy kan dit doen, en dat.”
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En Satan het gesê, “O! Jy weet ... ” Maar sy het omgedraai en na hom geluister.181

Maar die Eva in die laaste dag is nie van plan om dit te doen nie, omdat Sy voorbestem is om dit te 
doen. Ja, meneer. God gaan dit doen. Hy weet. Hy sal dit hê. Hy het gesê Sy, vlek ... “Die Kerk sal daar 
wees sonder vlek of rimpel.” Sy gaan daar staan in die prag van Hom, Sy Woord openbaar gemaak.

Sy sal 'n teken vir die wêreld wees. Sy sal 'n uit- ... Sy sal iets vir die wêreld wees wat die wêreld 
na kan kyk en sê, wel, die res van die wêreld sê, “Ag, sy is 'n heilige roller. Sy is die tweede niggie. Sy 
behoort nie aan ons groep nie.” Ek weet. Dit is 'n goeie ding, sien. Sy—Sy behoort aan hierdie Groep 
hier.

'n Man het die ander dag vir my gesê terwyl ons gestaan en praat het, hy het gesê, “Wel, aan 
watter denominasie behoort jy?”
182

Ek het gesê, “Geen.”

“Wat?”

“Geen.” Ek het gesê, “Ek behoort aan 'n Koninkryk.”

“Wel, hoe sluit jy by dit aan?”

“Jy sluit nie by dit aan nie. Jy is gebore in dit.” Uh-huh.

“Watter Koninkryk is dit?”

Ek het gesê, “Die mistieke Liggaam van Jesus Christus.”

“Deur een Gees word ons gedoop in hierdie Liggaam,” gebore uit Sy Gees, dan behoort ons aan 'n 
Koninkryk. En ons lewens is nie Amerikaners nie, ons is nie Duitsers nie, ons is nie niks nie; ons is 
Christene. Ons is gevestig en wandel in die Gees, 'n liefdeslaaf. Van die dinge van die wêreld en ons 
regte aan die wêreld, het ons uitverkoop en hierdie Pêrel van Groot Waarde gekoop, en wandel en laat 
die Heilige Gees Homself manifesteer. Dit is wat Sy regte Kerk is. Dit is wat jy is, of wat ek is, as ons 
onsself sal laat gaan en God dien, en deur Sy Woord, en nie deur wat 'n sekere belydenis sê nie.

Let op, die gesalfde Man, die Christus Self hier, O God, word bekend gemaak. Maar nou, kyk, maar—
maar nou (Sjoe!) Hy het die oppergesag. God het ten volle gemanifesteer, in Jesus Christus, God se 
groot geheim van Sy openbaring.

183

Hierdie groot Lig van openbaring het nog altyd die wysheid van hierdie wêreld verblind.

In die dae van Jesus Christus, toe Hy hier op aarde was, hulle—hulle het hulle verblind. Hulle het 
gesê, “Waarom maak Jy Jouself selfs God! Jy maak Jouself gelyk aan God!” Hy was nie net gelyk aan God 
nie; Hy was God self. Sien, hulle snap dit nie. En terloops, sommige van julle mag ...

Ek het gehoor ongelowiges het eenkeer vir my gesê dat Jesus nooit gesê het Hy was die Seun van 
God nie. Hy het verseker. Hy het beslis. Jy ken net nie jou Bybel nie. Wat het Hy aan die vrou by die put 
gesê? Sien? Wat het Hy haar vertel?

184

“Ek weet die Messias kom. En wanneer Hy kom, sal Hy hierdie dinge doen.”

Hy het gesê, “Ek is Hy en praat met jou.”

En aan Paulus, ook, en verskillende mense.

Let op. Maar nou het die Kerk die voorrang.

God se groot geheim het nog altyd die wysheid van die wêreld verblind. Hulle kan dit nie snap nie. 
Hulle verstaan dit net nie. Satan verstaan dit nie. Nie een van die res van hulle verstaan dit nie, maar 
net diegene wat voorbestem is om dit te verstaan, hoe God en Christus Een is. Hulle sal Hom elke keer 
drie maak. Sien? Hulle sal beslis.

185

Let op, volgende, tweedens, die gemanifesteerde Christus in jou, die hoop van heerlikheid. Daardie 
groot, gemanifesteerde God in Christus; nou Christus gemanifesteer in jou.
186

Ons sal gou maak.

Kyk! Wat eens God se groot geheim was, groot geheimsinnige geheim in Sy gedagtes, sit nou in die 
harte van die gelowige, dit is die Liggaam van Christus. Wat eens God se groot geheim in Sy gedagtes 
was voor die grondlegging van die wêreld, word nou gemanifesteer. Dink daaraan, vriend. O, o, ek is ...

Ek is seker ons doen nie, ons kry dit nie. Wel, ek—ek kan dit nie sien soos ek behoort nie, en—en ek 
is seker julle doen dit nie. Sien?
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Maar God se groot raaisel, wat die Ewige God gehad het as 'n raaisel, is nou ontvou in Jesus 
Christus, dan direk aan Sy Kerk gegee. Wat eens in God se gedagtes was, is nou in die Liggaam van 
Christus. Jesus maak liefde met die Kerk, Sy Bruid en fluister geheime vir Haar.

187

Jy weet hoe jy jou vrou dinge vertel, jy weet, die dogtertjie met wie jy gaan trou. Jy het haar so 
lief, jy sê net vir haar die geheime, en kry haar langs jou, en is lief vir jou en alles. Jy weet hoe dit is.

Dit is wat God, Christus, aan die Kerk doen. Sien? Hy laat Haar die geheime weet, net die geheime. 
Nie hierdie verleidsters nie; ek bedoel Sy Vrou (sien? Goed, kyk nou.) weet, deur die openbaring van Sy 
Geheim aan hulle bekend gemaak, deur Sy genade! Die genade van God! Mense, ek weet dit ... Ek hoop 
nie julle dink dit klink persoonlik aan 'n—'n klomp mense nie, of dit, dat; maar die geheim wat God met die 
hele Kerk deel, as hulle dit net sou ontvang. Sien? Dit beteken nie net ek of net jy nie. Dit beteken die 
Kerk, dat Hy—Hy probeer om daar in te kom.

188

En jy sê, “Wel, waarom ontvang hulle dit nie?” Hulle kan dit nie ontvang nie. Hy het weer gesê: Hy 
het hierdie dinge gesê. “En hoe kon hulle?” Omdat Jesaja gesê het hulle kan dit nie sien nie. Sien? En Hy 
het altyd gesê ...

Die profeet Paulus het gesê, “In die laaste dae sal die mense roekeloos, hoogmoedig, liefhebbers van 
plesier wees, meer as liefhebbers van God, vertroueverbrekers, vals beskuldigers, bandeloos en 
veragters van diegene wat goed is; roekeloos, hoogmoedig, sien; om 'n gedaante van godsaligheid te 
hê, maar om die krag daarvan te verloën; van diesulkes draai weg. Want dit is die soort wat gaan van 
huis tot huis en onwyse vroue verlei met allerlei begeerlikhede,” met kortbroeke, en gesnyde hare, en 
alles anders. “Weggelei met allerlei begeertes en sê: Dit is alles reg. O, hulle is gek daar buite. Moenie 
enige ... '” Sien? “Nooit instaat daartoe om tot die kennis van die Waarheid te kom nie. En hierdie mans 
het dit weerstaan, soos Jambres en Jannes Moses weerstaan het,” in staat om 'n kerk te produseer en 'n 
groep mense te produseer. Ja, meneer.

189

“Maar hulle dwaasheid sal openbaar gemaak word,” wanneer Jesus Sy Bruid neem en Haar hier sit en 
sê: “Dit is Sy,” en daar gaan Hy weg saam met Haar. Dis reg. En hulle dwaasheid sal bekend gemaak 
word.

Kyk na dit, met die openbaring van hierdie geheim aan hulle bekend gemaak deur Sy genade! Kyk! 
Wanneer hierdie groot openbaring, geopenbaarde raaisel bekend gemaak word aan jou, dan veroordeel jy 
al die dinge van die wêreld.
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Nou gaan ek weer 'n keer terugkom. Ek kan dit net sowel sê, ek verwys na dit vir die band se 
onthalwe en diegene wat oorgaan; hierdie band gaan oor die hele wêreld. Sien?

Julle vroue wat daarop aanspraak maak dat julle die doping van die Heilige Gees het, en die 
vermetelheid het om nie jou hare te laat groei nie; wanneer die Bybel dit veroordeel en sê 'n vrou se ... 
'n man het 'n reg om van sy vrou te skei as sy haar hare afsny. Geëer voor God om dit te doen. Die 
Bybel het gesê as sy haar hare sny, doen sy 'n oneer aan haar hoof. En dit is 'n algemene ding; net, jy 
weet, wat enige ou algemene ding is, vir 'n vrou om selfs te bid met 'n kort hare. Sien?

Dra kortbroeke en hierdie langbroeke en dinge! Die Bybel het gesê, “Enige vrou wat wil,” (o, sê jy ...) 
“wat 'n kledingstuk aantrek wat betrekking het op 'n man, dit is 'n gruwel vir God,” smerig, vuil, soos 'n 
ou stinkende badkamer iewers. Sien? O, goeiste! Die vullis in God se neus! En dan probeer jy bid of 
gebede offer in so 'n ding soos dit? God weier dit, wys dit af. Dis reg.

“Wel,” sê jy, “wag nou 'n bietjie, Broer Branham, jy praat van die Ou Testament.”191

Hy is dieselfde gister, vandag en vir ewig. Dit is die volle openbaring van God. As God ooit iets sê, 
kan Hy dit nooit verander nie. Hy sal dit altyd vergroot, nie verander nie. Die wet was vergroot, nie 
verander nie. Vergroot!

“'Want elkeen wat owerspel pleeg, sal aan die dood skuldig wees,' maar wie ook al,” nou vergroot, 
“kyk na 'n vrou om na haar te begeer!” Hy het nooit die gebod verander nie. Hy het dit groot gemaak.

“'Onthou die sabbatdag; hou dit heilig,'” een dag in die week; nou het Hy dit vergroot, die “rus” kom 
van die behoud van die Gees van God. “Gebod op gebod en lyn op die lyn; hier 'n bietjie, en daar 'n 
bietjie. Hou vas dit wat goed is. Want met stamelende lippe en ander tale sal ek met hierdie volk spreek. 
En dit is die res. Dit is die verkwikking van die Teenwoordigheid van die Here.”

En tog wou hulle Dit nie hoor nie, en het hulle koppe geswaai en weggeloop, oor hulle denominasies. 
Uh-huh. “Dit is die verfrissing,” kyk, vergroot die sabbatdag; aan julle Sabbatariërs, en dies meer. O, 
goeiste! Hy verander nie. Hy vergroot dit. Die hel het haar poorte oopgegooi om hulle te ontvang.

Nou kan jy sien nou, die eindtyd Boodskap, waarom Dit verwerp word. Kan jy? [Gemeente sê, 
“Amen.”  — Red.]  Nou,  geen  denominasie  nie,  maar  die  openbaring  van  Sy  verborgenheid.  Sien,  geen
192
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denominasie nie. Die openbaring! God word nie geken deur denominasie nie. Hy word geken deur 
openbaring.

Kyk! God in Sy Liggaam, Christus; en Christus in Sy Liggaam, die Bruid. O-o-o, goeiste! God 
gemanifesteer in Christus; Christus gemanifesteer in die Bruid! En soos God geneem het uit die liggaam 
van Adam, die vrou, en sy het geval; toe het God van die liggaam van Christus, Sy vlees, Sy Liggaam, 
wat Sy Woord is, en bring 'n Bruid uit wat nie sal val deur denominasie of belydenis nie. Nee, meneer. 
Maar Sy kom terug met die suiwer, vlekkelose Woord van God wat gemanifesteer word.

Ek hoop elke man wat hierdie band hoor, en elke vrou, sal dit verstaan. Sien?

Sy is die tweede Eva, maar Sy breek nie en—en besmet nie Haar kleding van reinheid en heiligheid, 
vir Haar Man nie. Sy sal by Sy Woord bly, ongeag wat enigeen sê. Jy kan al die ekumeniese skuiwe kry 
wat jy wil hê en al die affiliasies.

En hulle gaan 'n vervolging bring, baie gou, en al die kerke sluit. Jy sien dit. En kerke soos hierdie, 
wat nie denominasie is nie, hulle sal hulle gebruik vir 'n stoorkamer, enigiets. En indien enige man gaan en 
'n gebed offer vir enigiemand anders wat nie aan die ekonomiese beweging behoort, sal geskiet word op 
die plek. Dit is alles gereed. Daardie Lutherse leraar, die hoof daarvan, het so gesê. En dis reg hier, jy 
kan dit hier in jou tydskrif lees. Reg.

193

Dit maak nie saak wat hulle sê nie, daardie Kerk sal getrou bly in die geveg. Sy het dit reeds bewys 
in die verlede, en Sy sal dit weer doen in die aangesig van alles. Dit is die Woord van God. En laat alle 
ekumeniese bewegings en enigiets anders weg wees. Sy gaan Daar wees sonder vlek of rimpel. Dis reg. 
Sy sal daar staan.

Let op, God het Homself gemanifesteer in Sy liggaam, Christus. Nou sien jy die drievoudige, mooi 
ding?
194

Christus in Sy Liggaam, die Kerk, wat Sy beloofde Woord verdedig soos God deur Christus gedoen 
het.

“Wie kan My veroordeel van sonde? As Ek nie die werke van die Vader doen nie, waar het Ek—waar 
het Ek misluk? Nou, julle mense sê dat julle dit doen, julle denominasie nou, wys My nou. Ja. Wys My 
waar Ek misluk om die Messias te wees. Wys waar Ek misluk het op een teken wat God gesê het die 
Messias sou doen, dat Ek dit nie vervul het nie,” het Hy gesê. Sien? God in Sy liggaam.

Nou Christus, “Die werke wat Ek doen, sal julle ook doen.” Sien, sien, dieselfde God. Sien? “Die werke 
wat Ek doen, sal julle ook doen; meer as dit, want Ek gaan na My Vader,” die Kerk sal 'n bietjie langer in 
die Lig wees, sien. Verdedig Sy beloofde Woord. Soos God Sy beloftes in Christus se liggaam gedoen het, 
so doen Christus Sy selfde werk in Christus se Liggaam, die Kerk, sien, maak nou Sy verborgenheid 
bekend aan Sy Bruidboom in die laaste dag, en bring die vrugte wat in die boom was aan die begin.
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Kyk, die boom stoot 'n tak uit, 'n Lutherse. Wat het dit gedoen? Toe die boom begin opkom het, het 
die vrugte daarmee saam gekom. Wat het gebeur? Hulle het dit gedenomineer. So, die snoeier kom verby, 
die Vader, Landbouer, en kap af, sê, “Dit is dood.”
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Op kom die Wesleyane; dit het goed opgekom. Wat het dit gedoen? Die vrugte het weer terug in die 
boom ingegaan, sodat Hy die wingerdstok afgekap het, dit het gesterwe.

Wys vir my een, een kerk ... Ek wil weet. Ek het drie-en-dertig jaar van die kerkgeskiedenis. Wys vir 
my een keer, een plek waar enige kerk ooit georganiseer het wat nie op die plek gesterf het nie. Wys vir 
my een plek waar hulle ooit weer opgestaan het, buiten net getalle en dinge, nie 'n herlewing nie. Sien? 
Dit is nie daar nie. Nee, meneer. Sy is heeltemal weg.

So, wat het haar Landbouer gedoen? Gekom en dit gesnoei. Sien? Dit het denominasionele vrugte 
voortgebring; suurlemoene op 'n lemoenboom, so Hy het dit weggesnoei, sien. Het dit voortgebring, 
aangehou.

197

Maar waar is die hart van die boom? Reg in die middel. En Hy het hulle almal weggegesnoei, tot reg 
in die top ...

Hy het 'n Saad hier onder in die wortel. Soos 'n boom wat geplant is by die riviere van water, hy wat 
God se wette en liefde in sy hart neem. “En hy sal soos 'n boom wees,” Psalm 1, “geplant by riviere van 
water; sy blare sal nie verwelk nie; in sy seisoen sal hy sy vrugte dra.” En hier is dit reg ...

En waar word die vrugte vinnig ryp? In die top van die boom. Hoekom? Die lig is daarop. Amen! Dis 
reg. En reg in die top van die boom, in hierdie laaste dae, bring Hy 'n Bruidboom voort.

Onthou nou, Hy is daardie Boom van die Lewe, in teenstelling met “die slang se saad,” jy sien. Hy is198



32Christus Is Die Verborgenheid Van God Geopenbaar

daardie Saad, “die vrou se Saad,” die Boom van die Lewe in die tuin. “En as hulle nie hul hande uitsteek 
en hierdie boom skuif nie, sal hulle van daardie Boom eet en vir ewig lewe.” En Hy is die enigste Boom 
wat geneem kan word, sodat jy vir ewig kan lewe. Sy Woord is Lewe. En dit is dan die Woord, die Woord 
van God wat Eva in die tuin van Eden weggewys het; dan hier is Christus, die Woord, gemanifesteer.

En toe Hy op aarde gekom het, was Hy die Boom van die Lewe. Glo julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” 
— Red.] En Rome, wat het hulle gedoen? Hy moes afgekap word. En Hy was op 'n boom van skande 
geplaas, “vervloek is hy wat aan 'n boom hang,” word 'n vloek vir die menslike ras.

En nou, deur dit heen, bring Hy 'n Bruidboom, wat die Boom van Lewe sal wees wat herstel word 
terug na Hom, as Man en Vrou in die tuin van Eden, (o, eer aan God) deur dieselfde Woord en dieselfde 
God gemanifesteer in Man en Vrou, dieselfde Bruidboom weer terug.

Let op, maak dit bekend! Hoe ... Goeiste, daar is net so baie hier, ons kon net aanhou. Let op, 
hierdie Boom van Christus se Liggaam, in die tuin. Maak, maak nou Sy geheim bekend aan hierdie 
Bruidboom.
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Kyk, verlos deur Christus, die tweede Adam. Julle glo Hy was? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Op 
pad terug Huistoe na Eden, met Sy gevalle vrou vrygekoop terug Huistoe. Dit is Christus in die Kerk 
vandag wat Sy Vrou terugneem. Sien julle die drievoudige misterie nou? [“Amen.”] God gemanifesteer in 
Christus; Christus gemanifesteer in die Kerk; almal saam, om die oorspronklike Adam en Eva weer terug 
te bring, man en vrou, wat een is, gemaak uit dieselfde Bloed en dieselfde Gees, en alles anders.

Die Kerk is die Bloed van Christus deur die Gees, omdat dit—die Lewe in die Bloed is. Dit is die doping 
van die Heilige Gees wat ons in Sy Liggaam in doop, wat slegs Sy Liggaam, Sy vlees en Sy Woord 
herken. [Broer Branham tik op sy Bybel — Red.]
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Denominasie sal nie, dit nooit aanraak nie. Dit is 'n openbaring. Sy weet dit. So het Eva dit geweet, 
maar sy het geval; maar hierdie een weet dit, en sal nie val nie. Sy is voorbestem! Halleluja! Sjoe! Sy is 
voorbestem om nie te val nie. Sy sal nie faal nie. Sy is voorbestem tot dit. “Salig is die man aan wie God 
die sonde nie sal toereken nie.” Julle predikers weet waarvan ek praat, as daar 'n paar dosyn van julle 
hier sit. Sien? “Welgeluksalig is die man aan wie God die sonde nie toereken nie,” Dawid.

Let op, gaan terug, saam met Hom, Huistoe; terug na die Ewige Lewe in 'n menslike liggaam, eet, 
drink, lewe vir ewig. Jesaja het gesê, “Hulle sal huise bou en hulle bewoon, wingerde plant en die vrugte 
eet. Hulle sal nie bou en 'n ander neem dit nie.” Die kinders sal dit nie neem nie, maar hulle sal daar wees 
met hulle nasate. Hy sal dit bou en daar bly. Amen. “Hy bou nie en 'n ander eet nie; hy bou en eet self.” 
Amen! Wat is dit? Sy Bruid gaan saam terug met Hom, weer vrygekoop terug na die oorspronklike Adam 
en Eva, want die dood is agter gelaat. Hulle kyk terug na die kruis en sien die dood is betaal.
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En nou, deur geloof, is ons opgewek saam met Hom, sit in Hemelse plekke op hierdie oomblik en kyk 
terug na wat ons verlos het; wag vir die Man om te kom, om saam met Hom terug te marsjeer Huistoe.

Drievoudige doel van God, gemanifesteer in Adam en Eva, en elke profeet, en deur die eeue heen, en 
Hy wat moet kom; Hy wat was, Hy wat is, en Hy—Hy wat moet kom. Die hele manifestasie, die 
openbaring van die Woord van God, Adam en Eva gaan terug Huistoe, verlos, God maak Homself bekend!
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Daar sal Hy op die Troon van Dawid sit (dit reg?) en sal besit, alle nasies regeer met 'n ysterstaf. 
Daar sal 'n—'n boom aan elke kant wees, en elke nasie wat inkom, hierdie genesing sal wees vir ... 
hierdie blare sal wees vir die genesing van die nasies. Die konings sal hulle eer daarin bring. Daar sal niks 
wees wat kan verontreinig of enigiets ooit binnekom nie. En die Berg Sion sal 'n Lig op haar hê die hele 
dag en nag, en die verlostes sal wandel in daardie Lig. O, halleluja!
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Om te dink, dit is nie 'n mitiese storie nie, dit is nie 'n paar teologiese opvattings nie. Dit is 'n 
openbaring van Jesus Christus deur Sy Woord, wat sal oorskadu, wat waar was in alle eeue. En Dit is 
waar in hierdie eeu. Dit is waar nou hier. Dit is waar met my, Dit is waar met jou en elke man en vrou wat 
hierdie openbaring hou. Amen.

En sien God Homself bekend maak en Homself deur die lewe pols, dat jy nou 'n gevangene van Hom 
is. Jy is Sy liefdesgevangene. Die wêreld kan lag, pret maak van hulle, sê, “Kom uit.” Jy kan gaan, maar 
jy is 'n gevangene. Sien? Die ander vroue kan soos Hollywood optree, maar nie jy. Jy is 'n gevangene. 
Amen. Sien, jy is 'n gevangene van Christus. Ander mans kan rook en drink en aangaan as hulle wil, en 
hulself Christene noem, diakens, en selfs predikers, maar nie jy nie. Jy is 'n gevangene, 'n gevangene 
van die Woord. Ja, meneer. Ja, meneer.
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Maak Sy geheim bekend aan Sy Bruidboom; verlos deur Christus, die tweede Adam; oppad terug 
Huistoe, om terug herstel te word na die oorspronklike Eden, vry van dood, siekte, hartseer, skaamte, 
gaan terug met die Ewige Lewe.

205
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Dan, luister, so baie mense het die verkeerde opvatting. Die—die ... Om mense na Christenskap te 
bekeer en na sy regering, is glad nie God se gedagte nie. Jy sê, “Ons maak bekeerlinge tot Christenskap 
deur Sy regering.” Dis nie so nie “Wel, hulle is nie veronderstel om te drink nie. Hulle is nie veronderstel 
om te lieg nie.” Weet julle die Mohammedane kan julle oorskadu? Julle weet die heidene in Afrika, daardie 
swart mans, en hulle het wette onder hulle stamme wat enigiets wat jy in die Christendom kan 
produseer, oorskadu.

Hoekom, ek het na daardie Shangaan stam daar gegaan. As 'n jong meisie nie getroud is teen 'n 
sekere ouderdom nie, moet sy die—die stam verlaat, haar stamverf verwyder. Sy gaan in die stad; sy is 
net 'n werker. En as sy ... Voordat sy trou, moet sy getoets word vir haar maagdelikheid. As sy skuldig 
bevind word aan egbreuk pleeg met 'n man, hy ... sy moet vertel wie dit is, en hulle word albei 
doodgemaak, saam. Uh-huh. O, hulle kan—hulle kan oorskadu wat hierdie sogenaamde ...
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Wat as jy dit sou doen met sogenaamde Christene? Nege-en-negentig persent van hulle sou sterf 
voor daglig. Dis reg. Dit is reg, beide mans en vroue. Julle weet dit is reg.

“Wat?” Jy sê, “Wel, ek is rein!”

“Elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg.” Nou 
wat daarvan? Wat van jou, suster, wat jouself so aanbied aan daardie man? Jy is net so skuldig asof jy 
dit gedoen het. Sien?
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“O, maar dit is alles reg.” Pastoor is bang om dit te sê, hoekom? Sy denominasionele hoofkwartier sal 
hom uitskop as hy reguit daaroor raak. Hulle is hibriede. Hulle neem nie die Woord nie. Die Woord het 
gesê dit is waar. Jesus het gesê dit is waar en Hy is die Hoof.

Nou let op, God maak Homself bekend. Nie, ons is nie veronderstel om bekeerlinge na Christenskap te 
bring deur 'n regering nie; maar deur die openbaring, die Christus in jou, soos God in Christus was. Soos 
God was in Christus, Christus in jou! Wanneer, wat God in Christus gedoen het, doen Christus in jou! 
Watter tekens God in Christus gedoen het, doen Christus in jou! O, is dit nie mooi nie? Uh! O, goeiste! Ek 
hou daarvan.
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Jesus het gesê, “Op daardie dag,” dit is vandag. “Op daardie dag,” wanneer hierdie openbaring 
bekend gemaak word, “sal julle weet dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; Ek in julle en julle in My.” 
Wanneer die openbaring gemanifesteer word, “Op daardie dag sal julle weet dat Ek en die Vader Een is; 
Ek is in die Vader, en die Vader is in My.” Dan, wanneer die openbaring voortkom, dan is dit, “Ek in julle, 
en julle in My.” Daar het jy dit. Sien die menigvuldige, drievoudige mani- ... Waarvoor? Om dit terug te 
bring. Ons moet wees ...

Soos Jesus die Woord van God was, het Hy dieselfde verdedig.

As Hy—as Hy nie die Woord was nie, sou Hy nie die Woord gemanifesteer het nie, sou Hy een of 
ander groot teoloog gewees het. Dit sou die ware Messias gewees het waarna die wêreld gesoek het. 
Sien? Ja, meneer, dit sou Hy gewees het.
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Dit is wat hulle vandag soek, iemand—iemand—iemand kan Billy Graham oortref, of iemand kan hulle 
organisasie versmoor, kom en wys daardie Baptiste hulle weet nie waar hulle staan nie. Verseker. Hulle is 
op soek na dit. Maar die Kerk soek na die nederigheid en die tekens van die lewende God, Christus.

Jesus was nie 'n groot teoloog nie. Hy was 'n gewone boereman, 'n skrynwerker se seun, 
sogenaamd. Sien? Hy het rondgegaan, maar God ... Hy het gesê, “Sommige van julle wys My wat die 
Bybel sê wat ek sal doen, wat ek nie gemanifesteer het nie.”
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So, die Kerk kan dieselfde ding doen vandag. Wat Christus gedoen het, so doen die Kerk nou. 
“Daardie dag sal julle weet dat Ek in die Vader is, en die Vader in My is; Ek in julle en julle in My.” Sien? 
Daar gaan jy, marsjeer na Sion, na (waar?) die Koninkryk! “Op daardie dag sal julle weet dat Ek in julle 
is.”

En kyk hier. Hier, dis pragtig. Ek wil nie dat julle dit mis nie. Nou almal, en julle mense op band, uit in 
die oerwoude en waar julle dit hoor, luister nou.
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“En soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle,” het Jesus gesê. Sien? Kyk nou. Die Vader wat 
Hom gestuur het, het in Hom gegaan, om Homself te regverdig, want Hy was die Woord. En dieselfde 
Jesus wat julle stuur, gaan saam met julle en in julle, om dieselfde God te verdedig. “Soos die Vader My 
gestuur het, en Ek leef deur die Vader; so sal Ek julle stuur, en julle leef deur My.” Wat is Hy? Hy is die 
Woord. Julle leef volgens die Woord. O, hoe graag sou Ek 'n teks wil neem op dit en preek nou vir 
ongeveer 'n paar uur op dit, sien, op dit, hoe Hy ... op dit. Let op, let op, “En die Vader wat My gestuur 
het,” het saam met Hom gegaan. Die Vader wat stuur ... die Jesus wat ons stuur gaan in.

'n Klein tydjie en die wêreld sal My nie meer sien nie, maar julle sal  My  sien,  want  Ek,“  persoonlike212
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voornaam, ”Ek,“ die Persoon, Jesus, ”sal saam met julle wees, en wel in julle, tot aan die einde van die 
wêreld. Die werke wat Ek doen, sal julle ook doen.“ Nou gaan terug en sien wat Hy gedoen het, sien dan 
wat jy doen, en vergelyk jouself dan.

“En soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees in die koms van die Seun van die mens. En 
soos die dae van Lot,” toe 'n moderne Billy Graham en Oral Roberts afgegaan het in Sodom en vir hulle 
gepreek het, en hulle oë verblind het, sien, met die Evangelie. Een Engel het agtergebly, 'n Boodskapper 
met Abraham en die Verkose groep, en watter soort teken het Hy gedoen? Sien? En wat het Abraham 
Hom genoem? Elohim, God gemanifesteer in vlees. Jesus wys dat Hy Homself, God in Hom, sal 
gemanifesteer word in Sy Bruid in die laaste dae! O my goeiste! Net geen einde aan dit nie; net 'n 
openbaring van God! Dit is Ewig, bly net beweeg aan en aan en aan.
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Let op, dan, Een soos die eerste Adam en Eva, voordat die sonde hulle geskei het in dood; nou het 
Christus, die tweede Adam, in Lewe, Sy Bruid verlos van dood; en nou op Sy pad terug na die 
oorspronklike Eden, herstel Sy Bruid terug in gemeenskap, terug by God as Man en Vrou, in die tuin van 
Eden, Christus en Sy Bruid.

214

En God, op daardie dag, “Die Koninkryk word oorgegee aan die Vader; Hy mag alles in almal wees.” 
“Terwyl hy nog praat, sal Ek hoor.” Dawid, Christus, Dawid wat op die Troon sit, die Koning oor die hele 
menslike ras. “En terwyl hulle nog dink, sal Ek weet waaroor hulle dink. Voor hulle praat, sal Ek hulle 
antwoord. Die wolf en die lam sal saam eet. Die leeu sal strooi eet soos 'n bul, en hulle sal saamwei en 
gaan lê. Hulle sal nie seermaak of vernietig in My heilige Berg nie, ”reg terug presies na Eden, so hard as 
wat dit kan gaan!
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Daar is Sy drievoudige doel. O God, help ons om dit te weet! Help ons om dit te weet!

Luister nou weer mooi as ons aangaan, teruggaan na die oorspronklike Eden.216

Dan, wanneer ons uit Hom gebore is, is ons met Hom vervul. Sien, jou lewe, Sy Lewe is in jou. Dan, 
al ons aksies moet Hom verklaar.

Soos om lewe uit een boom te—te neem en dit in 'n ander te plaas. Neem 'n lewe uit 'n peerboom en 
sit in 'n appelboom, dit sal pere dra. Dit moet, want die sap, die lewe in dit, die kiem is 'n peerboom. 
Goed.

Dan moet al ons aksies Hom verklaar.

Ons het Sy Naam. Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Ons moet Sy Naam dra.

En onthou, ons is nou, as Sy Bruid, swanger met Sy Gees. O, goeiste! Die Kerk, wat kinders dra, 
sien, swanger deur Sy Gees met Sy Naam; dra Sy Naam, Sy Lewe; bring die tekens van Sy Lewe voort, 
duidelik met die oppergesag, getuienis van Sy opstanding; om te wys dat Hy nie dood is nie, maar lewe 
tot in ewigheid. Dit is die Ewige Lewe, en geregverdig, bewys aan die wêreld dat ons in Hom lewe. Sjoe!
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Hoe weet jy, omdat jy 'n kerklid is? Want Christus leef deur jou, so swanger met Sy Gees dat jy—jy 
is 'n gevangene van enigiets anders. Jy is beperk, o goeiste, tot die Evangelie, beperk tot die Woord, en 
al die kinders wat jy kan voortbring is dit, want jy is 'n gevangene.
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Jy kan nie egbreuk pleeg nie; jy is reeds swanger. Heerlikheid! Hy kan nie 'n houvas kry nie. Die 
baarmoeder van die lewe is toe vir enigiets anders. Jy is reeds Syne, deur voorbestemming. Daardie 
Saad het tot Lewe gekom; geen wêreld kan inkom nie. O! O, hoe graag sou ons op hierdie wil bly vir 
omtrent 'n uur! Ek is seker julle verstaan. Sien? Christus, en Syne alleen, reeds afgehandel. Die Saad 
was daar. Die Saad was reeds daar. Wanneer is Dit daar geplaas? “Voor die grondlegging van die wêreld 
is ons tot die Ewige Lewe voorbestem.” En so gou as die Lewegewende vloei gekom het, het daardie 
Saad wat daar gelê het ... Ander sade wat net sou wou inkom, sou nie 'n houvas kry nie, kan dit net nie 
doen nie. Maar wanneer daardie Saad ingekom het, gou het dit die moederskoot toegemaak; al die res 
van die saad was uitgedryf, sien, soos dit.

En jy word 'n gevangene, omring, in Christus. Christus in jou, Sy lewe wat Sy getuienis voortbring, 
Sy tekens. O, my goeiste! Kyk, bring Sy tekens van Lewe as 'n bewys van Sy opstanding, bewys aan die 
wêreld daardie Ewige Lewe, bewys aan die wêreld dat ons in Hom lewe. En dink daaraan, lewend met 
God, ons Verlosser, Wat ons geskep het vir hierdie selfde doel, die Kerk, en Sy kreatiewe Lewe in ons.

Dit is, Moses kon gesê het, deur die Woord van God, “Laat daar kom,” en daar het vlieë gekom. 'n 
God wat vlieë kan maak, kan eekhorings maak. Sien?

Hy kan doen wat Hy wil. Hy kan skep. Hy kan enigiets doen. Hy is God. Dieselfde God, daardie 
kreatiewe Lewe, jy sien, dit is in jou, kan ... Jy is 'n gevangene; jy kan dit nie sê voordat Hy nie sê 
spreek dit nie. Maar, wanneer jy gepraat het, is dit God se Woord. Hy het dit geregverdig om so te wees. 
Alles anders is reg en Hy weet wanneer dit gesê word, moet dit so wees. Sien?

219
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Moses het sy staf geneem en gesê, “Laat daar paddas kom,” want God het gesê, “Laat daar paddas 
kom.” Hy het dit net oorgedra. Dis reg. En paddas was in alles, orals was paddas. Waar het hulle 
vandaan gekom? Niemand weet nie. Hulle was nie voorheen daar nie. Maar die Skepper, God, wat deur 'n 
man gewerk het, het dinge geskep, 'n lewende spesie.

Die God wat die eerste padda gemaak het, kan die tweede padda maak. Hy maak alle paddas. O, 
goeiste! Julle sien wat ek bedoel? Het die eerste eekhoring gemaak, maak die tweede eekhoring, maak 
enige eekhoring; kan eekhorings maak waar daar geen eekhorings is nie. Hy kan enigiets doen wat Hy 
wil! Hy is God! Hy is God! Sy Lewe! O, goeiste! As ek daaraan dink, laat dit my bewe! Uh-huh.

O, om saam met Hom te lewe, Huistoe te gaan met Hom, om saam met Hom te lewe! Gaan saam met 
Hom Huistoe om vir ewig saam met Hom te lewe, om die Ewige Lewe te hê!
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Dit is God se groot verborgenheid van die liefde wat uitgedruk is, dat God en die mens een geword 
het. Sien? Die hele ding is God en die mens, een. God en die mens was een, daar; en God en die mens is 
een, hier. Sien? Wat is dit? Om met Sy Gees vervul te word terwyl Hy die oppergesag het. Dit was God 
se prestasie, dit is God se doel om dit te doen: dat Hy in Christus mag wees; en Christus in ons; en 
almal van ons saam, een. Die Heilige Gees, dieselfde ding; Dit het dit aan Christus geopenbaar, openbaar 
dit hier; die bonatuurlike kreatiewe Krag. O, goeiste!

Dieselfde God wat kon—wat vir Moses kon sê, “Laat daar paddas kom,” dieselfde Een kan daar 
staan, “Laat hierdie water in wyn verander word.” Sien? Amen. Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — 
Red.] Hy is dieselfde God, dieselfde Een.
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Hy verander net nie. Dit is God in die mens. Dit is Sy manifestasie. Dit is wat Hy openbaar. Dit is wat 
Hy probeer doen, en God se Eie Woord wat dit openbaar. Wys dat die mens nie kan skep nie; God is die 
Skepper. En dit is nie meer 'n mens nie; dit is God die Skepper in die mens wat nou Sy Kerk is. Amen!

Gaan Huistoe, lewe saam met Hom, altyd. God spreek Ewige liefde uit aan die Kerk.

Luister, luister nou mooi. Ek wil hê julle moenie faal om dit te kry nie. Geen ander kerk, geen ander 
teken, geen ander gemeenskap, geen ander regering, geen ander getuienis, geen ander belydenis, geen 
denominasie, word buite Dit aanvaar nie. God aanvaar niks anders as dit nie, “Christus in jou, die hoop 
van die Heerlikheid,” die enigste ding wat God erken. Geen gemeenskap, geen kerk, geen belydenis, geen 
denominasie, geen niks nie; alle ander dinge is dood. Dit is fragmente wat afgesny moet word, van die 
ding weggesnoei moet word, sodat Christus met oppergesag in jou kan leef.
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Nie terug verwys nie! Ek het een tak hier wat sê, “Dit is my organisasie.” Dit moet ook afgesny word. 
“Ek het my so-en-so hier. Dit sê dit. My ma sal vir my sê ek is 'n heilige roller.” Dit moet ook afgesny 
word. Sien? “Wel, ek weet my man wil hê ek moet hierdie kortbroek dra.” Dit moet ook afgesny word. 
Sien? Dit moet afgesny en gesnoei word totdat daar net jy en Christus alleen is. Sien? Uh!

Dink! Deur die lewende Teenwoordigheid van die lewende Christus deur die lewende Woord; o, 
lewende Christus, lewende Teenwoordigheid, lewende Woord! Kyk! Deur Sy Eie persoonlike, persoonlike 
verdediging bewys Hy Sy Kerk.
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Nie lede nie! Hy het dit nooit in die dae van Moses gedoen nie. Hy het dit nooit gedoen in die dae 
van enigiemand anders aan die einde van die wêreld, toe dit gekom het by die plek waar dit die 
vernietiging was nie. Die dae van Lot, dit was nie lidmaatskap nie. Dit was persoonlike verdediging, God 
in die vlees, sien, persoonlike verdediging.

Onthou! Dink daaraan dat, mense gebore uit Sy Gees in 'n dag soos hierdie, in hierdie groot 
denominasionele eeu waarin ons leef, en die lewende God neem Sy lewende Woord en—en verdedig dit, 
persoonlik, hierdie Lewe wat in die Woord is, die kiem wat in die Saad is! En die Woord is 'n Saad wat 'n 
saaier uitgegaan het om te saai. En die Lewe is Christus, in die Woord, persoonlik in jou; verdedig iets 
wat jy nie kan doen nie, bewys Homself dat dit nie jy is nie, maar dit is Hy. En jy het een geword, 'n—'n 
liefdeslaaf vir Hom, om 'n Bruid te wees.
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Dankie aan die lewende God Wat die hemele en die aarde geskep het en alles wat in die midde is! 
Geen wonder, “Hy is Alfa en Omega, die begin en die einde; Hy wat was, wat is, en sal kom; die 
Oorsprong en Geslag van Dawid; die helder en die Môrester.” Hy is alles-in-alles.
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Sy Teenwoordigheid in die individu, met 'n persoonlike verdediging van Homself wat Homself uitdruk, 
die lewende Woord wat belowe is vir die dag, en Homself deur jou uitdruk, 'n verdediging van die groot 
openbaring van God. Kyk, slegs in 'n individu, nooit in 'n groep nie! 'n Individu; nie in 'n groep nie! Sy 
identifikasie is met 'n individu. Het julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Nie met die Metodiste, nie 
met die Baptiste, nie die Presbiteriane, nie die Lutherane, nie die Pinkster nie, maar as 'n individu!

226

“Ek neem een en laat een agter; Ek sal hulle skei.” Dis reg. “Daar sal twee in die veld wees; Ek sal
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een neem en een agter laat. Daar sal twee in die bed wees, en ek sal een neem en een agter laat.”

Dit is nie 'n groep nie. Dit is 'n persoonlike bewys van 'n swanger kind van God, gevul met die Heilige 
Gees, so oorgegee aan God dat hy nie omgee vir enigiets anders nie. En die Heilige Gees wat Sy Lewe 
leef en deur hom pols, en die persoonlike—persoonlike verdediging van die Woord, self, druk Homself uit 
aan die mense en die wêreld.

Hoe kan die wêreld blindelings verby iets soos dit loop? Net soos die Katolieke verby St Patrick 
geloop het en hom nie herken het tot na sy dood nie. Dieselfde ding wat hulle gedoen het met St Martin, 
het dit nie herken nie. Dieselfde ding wat hulle al in alle eeue gedoen het.

227

Dieselfde ding wat hulle gedoen het aan Joan van Arc. Die Katolieke Kerk het haar verbrand as 'n 
heks, omdat sy geestelik was. Ongeveer 'n honderd-en-vyftig jaar later die liggame opgegrawe van 
daardie priesters en het hulle ingegooi om boetedoening te doen.

Dit gaan reg verby hulle en hulle erken dit nie totdat dit weg is nie. Dit tel slegs die voorbestemde 
Saad op wat God voor die grondlegging van die aarde voorbestem het. Dieselfde ding het deurgekom in 
die dae van Noag, dieselfde ding het deurgekom in die dae van Moses, dae van Elia, dae van die profete, 
dae van Jesus, af deur die eeue en tot op hierdie uur. Die swanger persoon met die Saad van God, die 
Woord daarin manifesteer Homself, so oorgegee aan die wil van God dat die Woord, en die Woord alleen, 
Homself manifesteer in hierdie persoon, die gevangene, aan 'n individu.

228

Nie sê, “My kerk ... ” Nou, “my kerk” het niks daarmee te doen nie.229

Dit is 'n individu, een persoon! Alle hel is teen hierdie Lering. Alle hel is teen hierdie Waarheid, maar 
dit is die Waarheid.

Jesus het nooit gesê, “Nou, Petrus, jy en Johannes, en al die res van die mense, julle het die 
openbaring, nou is die hele kerk gered.” Nee.

Dit was vir hom persoonlik. “Ek sê vir jou, jou,” nie vir hulle nie, “vir jou jy is Petrus; op hierdie rots 
sal Ek My Kerk bou.” En die woord Petrus, beteken “'n klip.” Klip beteken “die belydende een,” of “die 
afgesonderde een.”

Op 'n sekere steen, op 'n sekere ding; sien, 'n geroepene, die Kerk uitgeroep; op hierdie rots, op 
hierdie “openbaring.” “Vlees en bloed het dit nooit aan jou geopenbaar nie. Maar op hierdie openbaring, 
uitgeroepte groep, sal Ek My Kerk in hulle bou. En al die poorte van die hel sal nooit in staat wees om dit 
te weerstaan nie.”

“Nie een haar van jou kop sal verlore gaan nie. Jy is Myne! Ek sal jou opwek in die laaste dag, aan 
hom die Ewige Lewe gee en hom opwek in die laaste dae.” Daar is dit, die openbaring. Nie hulle nie; maar 
“hom,” 'n individu! Nie 'n groep nie; 'n individu! Alle hel is daarteen.

Maar Sy verborgenheid word slegs aan Sy geliefde Bruid geopenbaar. Dit is die enigste een wat dit 
kan sien.
230

Hy het gesê, “Wel, Jesaja het van julle gepraat, geveinsdes, slang in die gras. Julle gaan hier uit en 
sê, 'O, die groot heilige profete! Ons merk hulle grafte. Ons poets hulle.'” Hy het gesê, “Julle is die een 
wat hulle daar gesit het.” Het Hy dit gesê?

Dieselfde ding wat Hy aan die Katolieke kerke in hulle dae sou sê toe hulle die profete van die Ou—
die Ou Testament gestuur was voordat hulle Nicaea, Rome daar, en uitverkorenes gehad het. Daardie ou 
profete kom daar uit, eet wurms en dinge uit die grond, met nie eens klere aan nie, met skaapvel om 
hulle gedraai, en het probeer om te staan vir daardie Waarheid van die Bybel. Maar die Rooms-Katolieke 
Kerk wou hul intellektuele opvatting gehad het. Toe het hulle uitgebring ... Daar kom St Ireaneus, 
Polycarp, Martin, al die res van hulle. En wat het hulle gedoen? Hulle het hulle in die graf gesit, Joan van 
Arc, St Patrick en die res van hulle. Hulle het hulle daarin gesit, kom nou terug en maak die mure wit 
soos hulle met Joan van Arc gedoen het. Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle daar ingesit!

Dan sê ek, soos Sy Gees na julle roep, “Gewitte mure! Julle geveinsdes, noem julleself iets terwyl 
julle die intellektuele opvatting van die mens neem, en laat die Woord gaan. In plaas daarvan om 
swanger te word met die Saad van God, die Woord in jou, het jy elke ander baster geneem.” Geen 
wonder sy sit as 'n “hoer” nie, omdat sy “geestelike hoerery pleeg,” en leer die mense dinge van die 
mens en nie dinge van die God nie.

231

Maar Hy het gesê, “Moenie vrees nie, klein kuddetjie, dit is julle Vader se goeie wil om julle die 
Koninkryk te gee.” Dis reg. Beslis. Daar het ons dit.

Die Bybel, in Openbaring, het gesê, “Hierdie groot stad het geheers oor al die konings van die aarde.” 
Gesê sy was 'n “hoer.” Wat is dit? 'n Vrou wat beweer dat sy 'n dame is en hoereer. “Sy het 'n beker in
232
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haar hand gehad,” van heildronk aan die wêreld, “van die ... gevul met die vieslikheid van die gruwels 
van haar hoererye.” En sy het dogters gehad, die Protestantse kerke, wat elkeen uit haar gekom het 
met haar selfde vals leerstellinge, dieselfde doop, en deur hande te skud, in plaas van die doping van die 
Heilige Gees; en hulle vals leerstelling van “Vader, Seun, Heilige Gees,” en al dit, in plaas van die neem 
van die Naam van die Bruid ... Bruidegom en dies meer.

Julle sê, “Dit maak nie enige verskil nie.” Dit doen.

As ek my naam op 'n tjek sit en sê, “die dominee,” aan “prediker,” of so meer, sal dit nie enigiets 
uitbetaal nie. Dis reg. Dit is weggewys by die bank. Uh-huh. Let op. Goed.

Maar hierdie hele verborgenheid word slegs geopenbaar, soos Hy belowe het, aan Sy Bruid. Hel is 
teen hierdie Waarheid van die openbaring van hierdie verborgenheid. Maar die Bruid staan daarop. Dit is 
Haar stand.

233

Waarom is jy honger, Kerk, waarom is jy dors? Dit is die Vader wat probeer om hierdie verborge 
geheim aan julle te openbaar. Maar julle laat so baie dinge dit uit julle kry. Jy laat jou werk, jy laat jou 
vrou, jy laat jou man, jy laat jou kinders, jy laat die sorge van die wêreld, jy laat een of ander pastoor, 
jy laat iemand anders dit uit jou kry, wanneer jy diep in jou hart weet dat jy dors is, honger. Dit is God 
wat probeer om dit aan jou te openbaar, sien, die openbaring. Die laaste dag is hier. Let nou op.

Kom ons kyk weer terug. Ek kan nie al hierdie verbygaan nie. Sien? Ek wil hê julle moet hier kyk net 
vir 'n minuut nou, en ons sal net binne 'n paar minute afsluit. Jy sal wees ... Gee my net julle 
onverdeelde aandag vir 'n minuut.

234

Let op, Kolossense, die 18de vers hier. In die boek van Kolossense, 18de vers.235

En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die 
Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.

“Hy is die Hoof van die Kerk, wat Sy Liggaam is, en Hy wil die oppergesag hê.” Luister nou, luister 
mooi terwyl ons gaan. Wat? Hy moet die Hoof van die Liggaam wees, Sy Bruid se Liggaam, wat van Hom 
weggeneem is; vlees en been, soos in Adam, sien, Bruid.
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“Gebore uit die dood,” sien, dit is, gebore uit die dood, sonde van ongeloof.

Wat het Eva doodgemaak? Ongeloof. Dit reg? Hulle ongeloof in wat? Deur, vir die on- ... die ongeloof 
in God? Nee. Sy het geloof in God gehad. Verseker. Het sy gesê, “Daar is geen God nie”? Nee, meneer. 
Sy was nie 'n ongelowige nie. “Wel,” het sy gesê, “jy weet, ek glo nie Sy Woord enigsins nie”? O, nee. Sy 
het alles geglo behalwe een klein dingetjie. Sien?

Nou het die Bybel nie gesê daar in die boek Openbaring, Jesus het self gesê, “Ek—ek Jesus het My 
engel gestuur om oor hierdie dinge teenoor julle te getuig”? “Elkeen wat een Woord daaruit neem of een 
Woord daaraan toevoeg.” En as al hierdie hartseer en sorge moes kom omdat 'n vrou een Woord van God 
betwyfel het, sal Hy jou laat terugkom terwyl jy aan een Woord twyfel? Hy sou onregverdig wees. Uh-
huh. Sien? Sien, dit sou nie reg wees nie. Veroordeel ...

237

Hier is een man wat staan en hy het al hierdie hartseer veroorsaak weens een woord waaraan 
getwyfel is; dan gaan hy voort en neem jare se ondervinding en alles, en die Bybel en so meer, en ander 
wat hulle lewens vir dit gegee het; sê dan, “O, julle kan voortgaan en dit eet. Dit is alles reg, Ek sal jou 
laat terugkom, in elk geval”? O! God is geen aannemer van persoon nie, maar ...?... Sien? Sien? God is 
nie 'n aannemer van persoon nie. Let nou op.

Let nou op. “Hy is die Hoof van die Liggaam” wat uit die sonde gebore is van ongeloof in God se 
Woord. Dit ver- ... dit verskoon elke denominasie, elke leerstelling, sien. Ongeloof in die Woord; wat 
Hyself is, die Woord van Lewe. Sien? Die Woord alleen het Lewe. Enige ander woord is 'n baster. Dit maak 
nie saak hoeveel dit soos Dit lyk nie, dit is nie die Woord nie.
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Die Woord bring Sy Eie Lewe voort, wat Eva verruil het vir persoonlike kennis. Sien hoe die kerk het, 
vandag? Deur een of ander mens se begrip. Moses het 'n groot begrip van God gehad totdat hy die 
brandende bos ontmoet het, toe het hy sy mislukking gesien. Die brandende bos het gehad wat Moses 
kortgekom het. Die Woord het wat die denominasie kortkom.

“Hy, die Hoof, is die eerstelinge van die opstanding.”

Ons sal van hierdie “openbaring” afgaan; net 'n kort rukkie langer, as julle so sê. [Gemeente sê, 
“Amen.” — Red.] Goed. Goed, reg, net 'n klein bietjie nou.
239

“Hy is die eerstelinge van die opstanding.” Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Kyk. Dan, wat 
is Hy? “Hy is die Hoof van die Liggaam, wat Sy Kerk is, Bruid.” Uh-huh.
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Dan moet die Bruidliggaam die Hoof volg, want dit is deel van Sy opstanding en deel van die 
verborgenheid. Dit is onmoontlik vir dit om nie te gaan nie. O, goeiste! Dit is deel van God se 
verborgenheid, hoe God Homself hier geopenbaar het en Dit opgewek het deur die Woord, dus openbaar 
Hy die Kerk en wek dit op deur dieselfde Woord. Dit is deel van Sy drievoudige verborgenheid.

Soos die Hoof uit die graf geneem is, so moet die Liggaam Hom na Eden volg. Waar, die Hoof van die 
familie, die Man, die Bruidegom; die Bruid synde die Liggaam van die Bruidegom, moet volg, die Bruid, 
want dit is die Hoof. En die Hoof is geopenbaar, en kom terug met die Ewige Lewe; en die Liggaam moet 
dit volg, want dit is weer Man en Vrou. Amen! En so lank as wat jy swanger is met dieselfde Woord, wat 
Sy Liggaam is; het jy Sy Liggaam geneem, in Hom geword, toe jy die Woord geneem het. Nie die 
leerstelling nie; die Woord! O, goeiste!

240

Sou dit nie vir hierdie middag 'n teks maak om mee aan te gaan nie? Huh? Goeiste, sou dit nie 
wonderlik wees nie? Sien? Dink net aan dit nou, wat dit is.

Daarom kan die Liggaam nie erken nie ... Julle moenie nou faal nie. Die Liggaam kan dus nie enige 
ander hoofskap erken nie, maar die Woord. Want die—die Hoof is verbind met die Liggaam, en die Hoof is 
die Woord, en dit is dieselfde Woord, een Hoofskap! Daarom, denominasies, en heilige vaders, en alles 
anders, is dooie mis. Daar is een Hoofskap, dit is Christus. Die Liggaam erken net een ding, die Woord!

Wys my nou waar iemand gedoop is, in die Liggaam, in die naam van “Vader, Seun, Heilige Gees”? En 
wat erken jy? Sien, ek besef ek praat met duisende, op band, julle weet, en ons het 'n bandbediening 
regoor die wêreld. In watter naam is jy gedoop? “Want daar is nie 'n ander naam gegee onder die hemel,” 
sê die Woord, “waardeur die mens gered kan word nie.” As jy gedoop is om jou geloof in Christus te wys 
en dan 'n leerstelling naam te neem, dan is jy 'n baster. As jy nie presies soos daardie kerk is en presies 
soos hulle leer nie ...

241

Dan, julle Katolieke mense, sien, hoe kan julle onder die jurisdiksie van 'n pous gaan nou, sê dat hy 
die opvolger is deur Apostoliese opvolging, van Chri-... van Petrus, en hierdie pous en hierdie kerk 
onderrig so in teenstelling met hierdie eerste Woord wat God erken, deur tekens en wonders, om Sy Kerk 
te wees? En om te sien dat dieselfde Woord vandag voortgebring word in Sy reinheid, en dieselfde 
opstanding toon wat Hy daar gehad het, God wat onder Sy volk woon, dieselfde dinge doen, hoe kan jy 
dan 'n hoofskap in Rome erken?

242

Ons Hoofskap is in die Hemel. Ek gaan nie na Rome nie; ek gaan hemel toe as ek sterf. Sien? Sien? 
Die Hoofskap is in die Hemel.

En die Liggaam moet die Hoof volg, soos die vrou die man volg. Omdat Adam nie bedrieg was nie, het 
hy met Eva uitgeloop. Eva was mislei, sy was in die oortreding, of die hele opstanding van die hele 
Liggaam sou na vore gekom het op die dag van die Here Jesus toe Hy uit die graf voortgekom het. Maar 
Hy moes Haar verlos, wat Sy Liggaam is. Sy moet verlos word om na Hom te kom. Sien julle dit? 
[Gemeente sê, “Amen.” — Red.] O goeiste! Sien, dit kon nie toe gebeur het nie. Die verlossing is aan die 
gang.

243

Nou sien julle die Seëls? Wanneer Hy in Sy Middelaarswerk daar is, besig om te verlos, maar eendag 
kom Hy uit om hierdie Boek te kry wat Hy verlos het. En alles wat in hierdie Boek is, sou Hy wees, want 
dit is die gelowige, die woorde in die Boek, en die Woord is Hy. En alles wat daarin is, kom Hy na vore vir 
hierdie Boek van Verlossing, wie se name geskryf is in die Boek voor die grondlegging van die wêreld, toe 
Hy as 'n Lam gedood is.

244

En hier is Hy vandag, in Sy Woord, en manifesteer dieselfde ding wat Hy daar gedoen het. Sy kan 
nie 'n ander hoofskap erken nie. Nee, meneer. Daar is geen Biskop nie, niks nie. Sy erken een Hoofskap, 
dit is Christus, en Christus is die Woord. O, goeiste! Sjoe! Ek hou baie daarvan. Uh! Ja, meneer.

Soos die Hoof uit die graf geneem is, so moet Sy Liggaam Hom volg na Eden. Daarom kan die 
Liggaam nie enige ander hoofskap erken nie, maar die Hoofskap van die Woord.
245

Geen denominasie kan enigiets daaraan toevoeg nie. “Want wie ookal een Woord daaruit sal 
wegneem of een woord byvoeg, sal van Dit weggeneem word.” Jy is dood, baster, reg daar. Sy is terug 
hier, hierdie getuienis in haar hande, “die vieslikheid van haar hoerery, pleeg geestelike egbreuk,” teen die 
presiese Woord wat sy beweer om te glo. Sien?

Daarom is dit die Woord, of niks nie. Dis reg. Hy, die Woord! Hoe weet jy dit is reg? Hy, die Woord, is 
geregverdig. Sien? Hy, die Woord, behoorlik geregverdig, is die Hoofskap, die Hoof van die Kerk. Hy is die 
Woord, die Hoofskap. Hy is behoorlik geïdentifiseer, geregverdig, deur Sy Eie Gees self in die Kerk, die 
persoon. Om Homself te toon, in regverdiging, is die direkte bewys van die hele Liggaam. Jy het nie 
leerstellings nodig, dan. Denominasies het vergaan. Maar die Hoofskap self, erken in die Liggaam deur 
persoonlike identifikasies, sien, identifiseer Homself, bewys die Hoofskap aan die Liggaam. Dan is ons 
verenig onder Een geregverdigde Hoofskap, dit wil sê, Christus, die Woord van God [leë plek op band —
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Red.] nie onder enige kerk nie.

Dan is ons Hoofskap 'n Koninkryk. “Die Koninkryk van God is binne-in jou,” sê die Bybel, Jesus. Die 
Koninkryk! Ons is nie 'n denominasie nie. Ons behoort aan 'n Koninkryk en die Koninkryk is die Woord van 
God, wat Gees en Lewe in ons eie lewe gemaak is, wat elke belofte in vervulling bring in hierdie dag soos 
dit in daardie dag was toe die Woord en God Een was. En die Woord en God is een in Sy Kerk vandag, 
wat dit die Hoofskap maak van die Liggaam wat verlos is, om die Boodskap te bring in die laaste dag; en 
weggeneem te word uit die dood in die opstanding, om terug te gaan en weer te herstel, soos Adam en 
Eva in die begin in die tuin van Eden. Die drievoudige verborgenheid van God, Sy Liggaam! O, goeiste!

247

Let nou op, soos in tipes, Israel van ouds. [Leë plek op band — Red.]

Neem ek te veel tyd op dit? [Gemeente sê, “Nee.” — Red.] Moenie my, moenie my te ... Luister nou. 
Ons het nou nie meer as omtrent twintig bladsye nie. Sien? Sien? Maar nou het ek ... Net 'n klein bietjie 
nou, en dan—dan sal ek julle almal laat gaan tot volgende somer, of een of ander tyd, as die Here wil. 
Sien?

248

Nou kyk. Let nou op, verenig saam onder een Hoofskap, op 'n soortgelyke wyse, tipe van Israel van 
ouds. Snap julle dit nou? Soos Israel van ouds; een God, geregverdig deur 'n Vuurkolom, en openbaar 
Homself deur 'n profeet, om die Woord te wees. Dieselfde God, dieselfde Vuurkolom, dieselfde manier; Hy 
kan nie Sy weg verander nie. Is dit ... Net so perfek as wat dit kan wees. Is dit nie? Sien? [Gemeente 
sê, “Amen.” — Red.]

249

Een God! Hoeveel Gode het Israel gehad? [Gemeente sê, “Een.” — Red.] Hoeveel het die Bruid? 
[“Een.”] Hoeveel sal daar ooit wees? [“Een.”] Verseker. Verseker.
250

Sien, onder die leierskap van die Heilige Gees, wat die Vuurkolom was in die dae van Moses, die 
groot profeet. Hy was deur 'n Vuurkolom gelei. Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Goed. Gaan na 
'n beloofde land.

En in die Christelike eeu was daar een God wat verskyn het in 'n vorm van 'n Vuurkolom, aan 'n 
profeet genaamd Paulus, wat na die heidene gestuur is, om 'n volk uit te neem ter wille van Sy Naam. Is 
dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.]

251

En in die laaste dae, het op dieselfde wyse neergedaal, Homself geregverdig, sien, in dieselfde 
teken, dieselfde wonder, dieselfde Vuurkolom, dieselfde Evangelie, dieselfde Woord, dieselfde 
manifestasie.

Sy Liggaam sal die werke doen wat Hy belowe het, soos in Markus 16, en dies meer. Sy liggaam was 
nie in die graf gehou nie, maar is in die opstanding met Hom erken. Snap julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” 
— Red.] Dan sal die Liggaam van Sy gelowige kinders nie in die graf gehou word wanneer Hy kom nie, 
maar sal met Hom erken word, omdat Hy gesterf het vir die doel om Sy Bruid op te wek, die Liggaam. 
Erken, want dit is Sy Liggaam, want dit is die Woord. Dit is so heeltemal oorgegee aan denominasie 
dinge, aan Hom, en Hy is die Woord. Sien? En dit word erken met Hom, want nou het ons die eerste vrug 
van ons opstanding, deur te weet dat ons van die dood tot lewe gegaan het, word gevangenes van 
Hom. En God, wat aan ons bewys het deur Sy persoonlike Hoofskap. dat Hy gister en vir ewig dieselfde 
is, deur dieselfde dinge deur die Kerk doen wat Hy toe gedoen het, “Hy in My, en Ek in Hom, in julle,” jy 
weet, so meer. Dis reg.

252

Sy liggaam was nie in die graf gehou nie. Erken saam met Hom in die opstanding, dieselfde as wat Hy 
nou is, luister, wat dit beteken: Sy Woord, wat Hy is, begin om opgewek te word. Die Woord, wat deur 
die eeu van Luther, Wesley, sien, begin het om op te staan tot Sy krag; daar het Dit begin om te 
beweeg, toe het Dit 'n bietjie meer beweeg, nou kom Dit tot 'n identifikasie. Sien? Kyk. Nou, die Lewe in 
die Liggaam is 'n bevestiging dat die Wegraping op hande is. Wanneer jy sien die Hoofskap en die 
Liggaam word Een, en die volheid van die maat van Sy manifestasie, wys dat die Liggaam gereed is om 
in die Hoofskap ontvang te word.

253

Nasies breek. Israel is besig om te ontwaak.

Sien wat ek bedoel? Hy het begin om Lewe aan Sy Liggaam te gee, (waarom?) die Een wat Hy verlos 
het. Die middelaarswerk is gedoen, Hy bring Sy Lewe na die Liggaam, in 'n verdediging vir die Wegraping. 
Onthou, nou, in die laaste dag ...

254

Ek—ek, as julle my net 'n klein bietjie sal verdra, nou—nou, dit sal alles reg wees. Ek wil nie hê dat 
julle dit mis nie. Ek—ek, en ek moet—ek moet hierdie band nou neem, synde ek dit sover begin het. Een 
groot opmerking meer wat ek wil maak, as ek oor 'n bietjie van dit moet beweeg.

Nou let op. Luister hierna. Nou is die groot ding. Nou is waar ons wil kyk. Onthou, in die laaste dae, 
sal presies teruggaan en die eerste dag verdedig; sien, Adam en Eva, man en vrou, geen sonde, Lewe; 
dan die val. Let op, let nou noukeurig op.
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Maak haar deurmekaar. Uh-huh.

Let op. Wat het dit veroorsaak? Lucifer! Lucifer doen nou soos hy gedoen het die eerste keer.

Net soos die Koninkryk van die heidene ingebring was met koning Nebukadnesar, die heidense ras 
geregverdig het deur 'n profeet wat onbekende tonge, visioene en drome kon vertolk. En dit het afgekom 
deur die nie-Jode, sonder enigiets, net Medo-Perse, en yster en dies meer, en in die voete gaan dit weer 
dieselfde wyse, die nie-Joodse Koninkryk.

Let op, Lucifer, in die laaste dae, doen soos hy aanvanklik gedoen het. Wat het Lucifer gedoen? Die 
eerste ding wat Lucifer gedoen het om die gemeenskap van God en mens te skei, wou hy vir hom 'n 
verenigde koninkryk bou, 'n groter prag en skynbaar meer gekultiveerd, 'n groter koninkryk as wat 
Mígael, Christus gehad het.

256

Het julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Nou, nou as jy dit mis, hou net jou hand op, ek sal dit 
weer sê, jy sien. Sien?

Lucifer, aan die begin, was sy doel in sy hart om 'n helderder en groter ding in die hemel te bereik as 
wat Christus gehad het. Is dit reg? Deur skynbaar 'n meer gekultiveerde, mooier, meer prag as die 
Koninkryk van Christus. Dink julle ons sal motors hê in die Millennium, en vliegtuie? Sien? Sien wat Lucifer 
doen?

Nou doen die groot spoggerige intellektuele denominasies dieselfde ding, en vergader hulself saam 
om dieselfde ding te doen. Sien? Hulle vergader en denomineer hulleself, elkeen probeer om die ander een 
te klop. En nou het hulle soveel prag, hulle weet nie wat om te doen nie, maar om dit te verenig met die 
Rooms-Katolieke Kerk. Sien? Lucifer besig om weer 'n groter koninkryk te bou om mense uit te stoot wat 
nie in denominasies glo nie; en neem selfs hulle kerkgeboue en maak stoorkamers daavan, en die pastore 
van diesulkes het glad geen regte nie.
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En 'n man wat 'n God-gestuurde man is, sal nooit in 'n denominasie bly nadat hy Dit gehoor of gesien 
het nie, as hy—as hy genoeg het om uit te gaan en Daarna te kyk. Beslis. Sien? Ek sê dit nie krities nie; 
ek sê dit eerlik, sien, om te sien dat dit geopenbaar word.

Let op, in hierdie laaste dae, doen Lucifer dieselfde ding. Kan julle dit sien? [Gemeente sê, “Amen.” — 
Red.] Die duiwel doen dieselfde ding, bou 'n basterkerk, 'n baster deur basterlede, baster deur kennis in 
plaas van die Woord, deur intellektuele mense in plaas van wedergebore mans, bou van 'n intellektuele 
koninkryk wat Christus se klein kuddetjie sal oorskadu. Sien? Wat is dit wat dit gedoen het? Gevalle 
engele.
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Die Bybel het gesê dit was gevalle engele wat geluister het na Lucifer in plaas van Christus, aan Wie 
hulle eens behoort het. Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.]

Luister nou goed, “gevalle engele.” Watter soort engele? Luther, Wesley, Katoliek, Pinkster, wat nie 
hul eerste erfenis gehou het soos die engele het nie, en het in organisasie verval, soos Lucifer se groot 
houvas by Nicaea. En wat het hulle gedoen? Het 'n groot ekumeniese vereniging van predikers 
georganiseer, om “'n beeld vir die dier te maak,” soos die Bybel gesê het. En die bou van 'n Christelike 
ekonomie wat die deure van hierdie kerk en ander soos dit sal sluit. Sien Lucifer besig met sy werk?
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Ek probeer om vir julle die drievoudige openbaring, of verborgenheid van God te bring.

Wat het hulle gedoen? Uitverkoop aan redenasies van wysheid en opvoeding, soos Eva gedoen het, 
het gevalle engele gedoen. Wesley was 'n man van God; maar wat het hom gevolg? Gevalle engele het 
daarin gekom. Wat was die engele eers? Kreatiewe wesens van God, maar het vir Lucifer se wysheid 
geval, het vir Lucifer—Lucifer se wysheid geval. En julle sien wat hulle geword het? Gevalle engele. En 
organisasies, van mense van God wat uitgegaan het om Waarhede te vestig op die aarde; voordat 
daardie Waarheid kon aangaan en proklameer en in die ware openbaring van Christus kom, het gevalle 
engele ingekom en dit oorgeneem en denominasies daaruit gemaak.
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Dit is die rede waarom die openbaring van die Sewe-Seël verborgenheid moes ontvou.

Nou sien julle dit? Waar hulle opgehou het, as Luther sou aangaan, sou dit hier gewees het. As 
Wesley sou aangegaan het, as Pinkster sou aangaan, wat sou hulle gedoen het?

Nou daar is net een ding wat kan gebeur. Daar moet 'n Boodskap in die eindtyd wees, wanneer daar 
niks anders is wat dit kan volg nie. En nou het die ekumeniese wêreld so 'n regime opgestel dat daar 
geen denominasie kan wees nie en niks anders volg dit nie; jy is óf in dit of jy is nie daarin nie. Die 
vrugte is in die top van die boom, en die Lig skyn op daardie voorbestemde vrugte. En sy word ryp in 
Christus-agtige vrugte, en bring dieselfde sagmoedigheid en soetheid voort, en dieselfde Gees wat Hy in 
Hom gehad het. Hoop julle sien dit! Sien?
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Ek—ek probeer om teveel in een dag te sit. Ek put julle uit. [Gemeente sê, “Nee.” — Red.]

So, kyk, hulle het uitverkoop aan redenasies, uitverkoop aan redenasies van denominasie. “As ek net 
aan dit kan behoort! Die—die burgemeester gaan na hierdie kerk toe.” Sien? “As ek 'n Metodis of 'n 
Presbiterianer kan wees.” Kyk net waar hulle heen is. Nou, ek het nounet verduidelik, hulle takke is 
weggesnoei. Hulle is dood. Hulle is nie meer met Christus verbind nie; hulle sou dieselfde Lewe kon bring. 
Hulle is nie Daarmee verbind nie.
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Maar hulle is—hulle is soos 'n sitrusvrug. Enige sitrusvrugte sal op 'n sitrusboom lewe, maar dit sal sy 
eie vrugte bring. As jy 'n pomelo in 'n—in 'n lemoenboom sit, sal dit lewe deur die lemoenboom, maar dit 
sal pomelo's voortbring. Jy sit 'n suurlemoen daarin, dit is 'n sitrusvrug, dit sal 'n ou suur suurlemoen 
voortbring, maar dit leef van die lewe af. En dit is wat denominasies doen, onder die naam van die kerk.

Dit is die Bruid wat die oorspronklike Boom is, die oorspronklike Gees. Die openbaring kom van 
Christus, nie die denominasie nie. Christus! Let op.

Wat probeer die denominasie doen? Verhef homself, soos Lucifer. Hulle noem hulself “die Kerk, die 
Bruid.” Hulle is van wie gepraat word in Openbaring 17, die vals bruid. Bokant Christus se klein kuddetjie, 
die Bruid; Lucifer dink en verhef homself bo die nederige Woord van God se Waarheid deur die kennis van 
die openbaring, en het homself geplaas deur 'n kweekskool opleiding en teologie totdat hulle hulself 
verhef het. En as jy nie aan hul groep behoort nie, dan is jy 'n nikswerd.
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Soos Lucifer in die begin gedoen het, sê vir die mense net presies wat Lucifer vir Eva gesê het, 
“Sekerlik sal God ons ontvang! Ons voed die armes.” Dis goed. “Sekerlik sal Hy ons ontvang. Ons is 'n 
groot denominasie. Ons is 'n pragtige kerk. Hoekom, kyk na ons groot geboue! Kyk na ons groot 
lidmaatskap. Ons staan in die miljoene. God sal sekerlik nie daardie groep wegwys nie.”
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Dieselfde ding wat Kain gedoen het, het die mooi vrugte van die grond wat hy bewerk het, ingebring, 
en geswoeg en gewerk en die vrugte ingebring, en het die nederige bloed van die lam verwerp.

Mag God genadig wees dat mans en vroue nie sal dink dat ek dit sê om iets te verhef nie, of een of 
ander persoonlike openbaring of iets nie. Ek vertel julle net die waarheid. Kan julle nie sien wat hulle 
doen nie? Sien? Ek sê dit hard en kras, maar mens moet 'n spyker indryf totdat dit stewig is, as dit enige 
goed gaan doen, sien, totdat jy dit sal sien. Sien?
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Nou, sê vir die mense, “Sekerlik! Jy bedoel om vir my te sê dat ons groot Katolieke kerk, wat die hele 
tyd gestaan het, ons groot Metodiste en alles? Kyk na ons voorvaders!” Sien? Maar hulle het die Woord 
van die Here verbreek. En Eva was God s'n, een van Syne, en hy ... sy was 'n byproduk van Adam; en 
omdat sy getwyfel het aan een Woord van God se Woord, het dit gebeur.
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En hier is Lucifer weer besig met sy werk, vandag. En onthou, die antichris is nie kommunisme nie. 
Die antichris is so naby aan die regte ding, totdat, “Dit sal die Uitverkorenes, as dit moontlik was, mislei,” 
het Jesus gesê, Matteus 24, “die Uitverkorenes as dit moontlik was.” Lucifer, weer, Lucifer breek weer 
God se eenheid in die mens, deur sy—sy beperking van die Woord van God met sy redenasies. Wat hy 
dink reg is, en wat hy dink, hy breek die Woord van God.
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En dieselfde ding wat hy gedoen het in die dae van Jesus. En Jesus het gesê, “Julle, deur julle 
tradisies, het die Woord van God tot geen effek gemaak.”

En die denominasies, deur hul georganiseerde intellektuele redenasies, het God se Woord tot geen 
effek op die mense gemaak. Dis reg. Hulle kan dit net nie sien nie. Dan sê hulle, “Waar is die God van die 
Bybel?” Hy is net hier. Hy is die Bybel, dit is wat Hy is.

Let op, nou, Lucifer kom in die listigheid en breek die eenheid van God met die mens, net soos hy in 
Eden gedoen het, deur groot versoekings van beloftes van selfkrag en verheffing. “Waarom, jy kan 'n 
biskop word as jy net by ons bly. Jy kan 'n distrikspresident word. Waarom sou jy na Soiets wou gaan?” 
Sien, dit is Pinkster, die Katolieke, en dies meer; sien, 'n groot vals belofte aan mense om krag buite die 
Woord en belofte van God te ontvang. Jy ontvang Krag wanneer die Heilige Gees oor jou kom, nie 
wanneer jy 'n biskop word, of 'n diaken of wat hy ookal was nie. Sien? Maar Lucifer is weer by sy werk.
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Verstaan hierdie kerk dit? Steek jou hand op sodat ek dit sal sien. [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] 
Goed, ek sal nie langer by dit bly nie.

Breek weg, apart van die Woord van God! Sien?

Hy het dieselfde gedoen by Nicaea, Rome. Julle weet wat Konstantyn hulle gegee het? Julle het deur 
die Kerkeeue gegaan. Hy gee ... Hulle het niks gehad nie, maar net Christus. En hulle het in klein ou 
geboue gesit op enige plek waar hulle kon, op harde rotsvloer. Jy weet dat, as jy die Nicaea Raad, en die 
Pre-Nicaea Raad, en Nicaea vaders, en dies meer, en die geskiedenis van die kerk geneem het. Hulle het 
niks gehad nie. Maar toe hulle  hierdie  raad  gehad  het  en  sommige  van  die  Romeinse  Heidendom in  die
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Christendom ingelei het, en heilige manne en biskoppe gesit het, ensovoorts, en pouse, en al hierdie 
soort nonsens, wat het Konstantyn hulle gee? Ek vra enige teoloog om my te vertel. Hy het hulle 
eiendom gegee. Hy het hulle vryheid gegee en alles wat hulle wou hê.

En hulle het die Woord van God verruil vir die wysheid en kultuur van die mens! En dit is dieselfde 
ding wat Lucifer toe gedoen het, wat hy in die tuin van Eden gedoen het, en hulle het net daar gesterf. 
Die Pinksterkerk het gesterf by Nicaea, Rome, maar om opgewek te word in die Bruidboom in die laaste 
dae.

Let op, Lucifer kom in, geslepe, soos hy toe gedoen het, en deur versoekings en vals beloftes van 
krag buite, apart van die Woord van God. Hy het dieselfde gedoen by Nicaea, Rome. Hy doen dieselfde 
vandag by die Wêreldraad van Ekumeniese kerke.
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“Kom ons verenig saam,” sê die pous. “Ek wil hê dat al my ekumeniese broers daar buite saam met 
my moet verenig. Ons is een.” Dit is reg, in organisasies is julle een. Maar dit het niks te doen met die 
Bruid van Christus nie; nie 'n ding nie, broer. Jy sal Haar nooit in iets soos dit swendel nie

Nou is dit belowe in die laaste dae, dat die oorspronklike Geloof in dieselfde ... om herstel te word 
aan die kinders van God ten tyde van die Bruidboom. Maleagi 4, God het gesê, “Voor die wêreld brand 
met vuur, kyk, Ek stuur vir julle die profeet Elia, en hy sal die Geloof van die kinders herstel.” Nou, dit 
was nie die eerste Elia wat kom nie. Nee, nee.
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Nou, ons leer nie hier Elia se mantel en Elia se komberse, en al daardie dinge soos dit nie. Ons 
onderrig net die Woord van God. Sien? Dit is wat Hy gesê het. Sien, ons kry allerhande soorte van 'n Elia 
diten Elia dat, wat onsin is. Dit is—dit is ... Ons weet dit. Dit is ... Ek praat nie daaroor nie, en jy wat 
geestelike gesind is, verstaan. Sien, omdat die laat, uur besig is om laat te word, en kan dit nie alles op 
hierdie band sit nie, natuurlik.

Nou, die belofte in die laaste dae. Nou as ...

Jesus het gesê, in—in Mattheus, glo ek, die 11de hoofstuk of die 6de hoofstuk, en die 11de ... Nee, 
dit is die 11de hoofstuk en ongeveer die 6de vers. Toe Johannes sy dissipels daarheen gestuur het om te 
sien of Hy werklik die Een was, het Jesus gesê, “Wie het julle uitgegaan om te sien? 'n—'n—'n Wind ... 'n 
riet wat geskud word deur die winde? Het julle uitgegaan om so-en-so te sien?” Hy het gesê, “Of het 
julle gegaan om 'n profeet te sien?” Hy het gesê, “Meer as 'n profeet.” Johannes was meer as 'n profeet; 
hy was die boodskapper van die Verbond. En hy het gesê, “As jy dit kan ontvang, dit is hy van wie deur 
die profete gesê word, 'Ek sal My boodskapper voor My aangesig stuur.'”
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Nou, dit is in Maleagi 3, nie Maleagi 4 nie. Omdat die Elisa wat sou kom in Maleagi 4, die aarde sou 
verbrand word met 'n vurige hitte en die regverdige sou uitloop in die millennium op die asse van die 
bose. Sien? So is dit nie daardie een nie. Sien?

Nou sien ons hoe die belofte vervul word. Christus, die ware Hoofskap wat ingaan, kom in Sy Bruid, 
doen dieselfde werke wat Hy gedoen het aan die begin, en maak gereed en vervul Sy Woord soos Hy 
gedoen het, aan die begin, in Johannes 14:12, “Hy wat in my glo, die werke wat Ek doen, sal hy ook 
doen.” Dan word die Hoof en die Liggaam Een, in werke en in teken en in die Lewe, geregverdig deur God 
Homself deur Sy beloofde Woord vir die laaste dae. Hy het dit in die laaste dae belowe. Nou, as jy 
geestelik is, sal jy dit snap.
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Dan kan ons sien dat die Bruilofsmaal op hande is. Nou, as ek julle nooit weer sien nie, onthou, die 
Bruilofsmaal is op hande. En dan is die Koninkryk volgens die belofte gereed om uitgereik te word in die 
groot Millennium, die neem van die Kerk, en die vernietiging van die bose. En die wêreld, onder die Sesde 
Seël, om vulkanies gereinig te word om al die verdorwenheid en sonde van die wêreld te neem en om 
haar weer te vorm, en 'n helder nuwe Millennium vir die eeu wat sal kom, voort te bring.
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Wanneer ons al hierdie groot drievoudige openbaring sien: God in Christus; Christus in die Kerk; die 
Koninkryk kom. Adam en Eva teruggekoop na die tuin van Eden, in die voorstelling van Christus en Sy 
Bruid, en dan gaan die Koninkryk herstel word volgens Sy belofte. Prys aan God! Nou, deur die 
openbaring van die drievoudige verborgenheid, die geheim, en deur die persoonlike geregverdigde Woord 
deur Sy oorspronklike Hoofskap!

Nie sê nie, “Wel, eer aan God, ons skree; halleluja, ons sing.” Dit, dit is nie dit nie. Ek is 'n sendeling. 
Ek was sewe keer, prakties gesproke, oor die wêreld. Sien? Ek het heidene, duiwels en alles anders 
gesien dans en skree. Ek het allerhande vleeslike manifestasies gesien. Dit is vleeslik.
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Maar ek praat van die Hoofskap van Christus. Let op, deur persoonlik geïdentifiseer te word deur die 
oorspronklike Hoofskap, het ons die antwoord op die duiwel se vraag. Amen! Heerlikheid! Ons het die 
antwoord op die duiwel se vraag. Hy, Christus, het opgestaan en het die prys betaal en die Hoof opgerig 
... of die Liggaam.
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Die duiwel kan dit nie uitstaan nie. Dit is die rede waarom hierdie ekumeniese koninkryke opstel word. 
Dit is die rede waarom hulle almal kom in wat hulle nou doen. Die duiwel, dit is die rede waarom hy brul 
op die wyse soos hy dit doen. Sy boosheid was ... sy skema is ontbloot deur die opgestane, verrese 
Christus in die Hoofskap oor Sy Liggaam. Heerlikheid!

Dink julle ek is buite myself? Ek is nie. Ons het die duiwel se antwoord. “Nie ek wat leef nie, maar 
Christus die Woord wat in my lewe.” Dit is nie my idee nie; dit is Sy Krag. Nie my idee nie; dit is Sy 
Woord. Hy het dit belowe; hier is dit. Hy het gesê dit sou hier wees, en hier is dit. Ons het sy antwoord 
gekry.
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Christus het opgestaan en het die prys vir ons verlossing betaal. Wat God in Christus geopenbaar 
het, het Hy daardie vlees, dit en bloed gegee; dat in die Bloed die Lewe kan kom, en die vlees verlos 
word, dat—dat God in hierdie verloste vlees Sy Woord kon openbaar vir die dag soos Hy in daardie dag 
gedoen het. Sjoe! Heerlikheid!

Sien julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] O, goeiste! Wanneer kan ek ophou? Let op. [“Gaan 
voort!”]

Dan staan ons geregverdig in die Teenwoordigheid van God. As 'n druppel ink in 'n—'n—'n houer vol 
bleikmiddel val, sal jy nooit meer die vlek van die ink vind nie. Dit het iewers heen gegaan. Dit sal nooit 
weer terugkom nie. En wanneer die mens waarlik verlos is, daardie voorbestemde Saad wat Dit sien en 
aanvaar, word sy sondes gesloop. Dis weg. Dit is geskei. Dit het in die ink van die—van die Bloed van 
Jesus Christus geval en dit sal nooit onthou word nie. God vergeet dit. En hy staan as 'n seun en dogter 
van God, in die Teenwoordigheid van God. Amen en amen! “Nou is ons die seuns van God.” Nie ons sal 
wees nie; ons is! Nou is ons verlos.
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Ons het Satan se antwoord. God het Homself geregverdig. God het Homself bewys, aan Sy belofte in 
hierdie dag. Halleluja! Die Hoofskap is hier. Amen! Christus, die opgestane Here, is hier in dieselfde Krag 
van Sy opstanding wat Hy altyd was en manifesteer Homself. Daar is die duiwel se antwoord.
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Dit is die rede toe hierdie man wat hier sit, dood neergeval het die ander dag, sit hier, kon ons sê, 
“Kom terug, lewe!” Omdat die Heilige Gees so gesê het.
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Dit is hoekom dit gedoen kon word aan daardie klein baba daar in Mexiko, was dood vir ongeveer 
vyftien uur, toe die visie kom en gesê, “Roep dit terug na die do- ... lewe.” En gesê, “Laat die klein baba 
lewe.” En die baba van wie die dokters 'n verklaring geskryf het, gesterf negeuur daardie oggend, en kom 
elf uur daardie nag terug na die lewe; leef vandag nog.

Wat is dit? Nie daardie mense nie. Die Hoofskap en die Liggaam het een eenheid geword. Dit is God 
gemanifesteer in Sy mense. Dit is die rede waarom die man en vrou nie meer twee is nie; hulle is een. 
God en Sy Kerk is een, “Christus in jou,” God se groot openbaring. Eer aan God! Dra selfs Sy Naam; Sy 
Naam is Jesus, die Gesalfde. Die rede waarom Hy Jesus genoem is, Hy is die Gesalfde. Dit is die gesalfde 
Liggaam van Christus, wat bewys en God geopenbaar het soos Daardie liggaam het. En Daardie liggaam 
verlos dit alles, hierdie liggame, en daardeur bewerk God Sy drievoudige manifestasie, wat na die 
Koninkryk gaan. Opgestaan, het die prys betaal! Ons is verlos. God het dit bewys, dit geregverdig. Sien?
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En ons staan geregverdig in Christus, voor Hom. Want Hy kan nie oordeel nie, omdat Hy alreeds 
daardie Liggaam geoordeel het, waarvan ek 'n deel is. Wat, hoe is ek 'n deel daarvan? Hier is dit; Dit is in 
my. “As My ... julle in My bly en My Woorde in julle, dan wat julle sê ... Vra die Vader enigiets in My 
Naam, dit sal gedoen word, want Dit is daar.” Geregverdig! Eer aan God!
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O, as ek die wêreld kon kry om dit te sien! Hoekom? Daar het jy dit. Daar is die Liggaam van Christus 
wat leef en staan as verlostes. Verlos! O, goeiste!
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Geregverdig in Sy oë! Waarom is ons geregverdig? Ons is Sy oorwinning. Die Kerk is Sy oorwinning. 
Ons kom voort in hierdie laaste dae met hierdie glorieryke Evangelie en toon Sy oorwinning. Hy het vir 
hierdie doel gesterf, en ons is bewys van Sy oorwinning. Amen! Wanneer ons Hom sien neerdaal en leef 
tussen die Kerk, is dit Sy oorwinning. Wys dat hy Hom nie in die graf kon hou nie, net so kan hulle ons 
ook nie hou nie. Dis waar …?… En ons is alreeds, potensieel, opgewek omdat ons opgewek het uit die 
dood, ongeloof in Sy Woord, van denominasie belydenisse, tot 'n Ewige Woord van die Ewige God; wat 
Hy Homself is, werk deur ons, manifesteer Homself dat Hy dieselfde is gister, vandag, en vir ewig.

En dan beweeg die Woord af in die Liggaam van die Hoof af. Wat is dit? Hierdie selfde Woord. Niks 
kan bygevoeg of Daaruit geneem word nie. So daardie selfde Woord beweeg van die Hoof, soos die Dag 
naderkom, af in die Liggaam, af in die Liggaam, die bevestiging dat hulle Een is. Hulle is Man en Vrou. 
Hulle is vlees van Sy vlees, Woord van Sy Woord; Lewe van Sy Lewe, Gees van Sy Gees. Sien? Amen! 
Hoe weet jy dit? Dra dieselfde rekord, dieselfde vrug, dieselfde Woord. Sien? Manifesteer Christus; 
dieselfde Lewe, dieselfde God, dieselfde Gees, dieselfde Woord, dieselfde Boek! Amen! Dieselfde tekens, 
“Dinge wat Ek doen, sal julle ook.” O, halleluja! Goeiste!
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Let op, die geregverdigde Woord in Sy Liggaam is Sy oorwinning en die rede vir Sy dood. Sien, die 
dood, nie in die Gees nie; toe Hy gesterf het, het Hy net in die vlees gesterf. Sy Gees het hel toe 
gegaan en aan die siele in die tronk gepreek. Dit reg? Sy vlees het net gesterwe, toe het Hy dit weer 
opgewek en lewend gemaak. Opwek beteken “lewendig gemaak,” Sy vlees, wat Sy liggaam was. En dit is 
die Woord. Dit lê al vir jare dood, maar Dit begin geleidelik in die hervorming kom, en nou staan Sy op 
Haar voete!
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O, hoe wens ek ek het tyd gehad om terug te gaan na Esegiël, en pluk daardie “droë bene” uit en 
wys julle. Hy het gesê, “Kan hierdie bene weer lewe?”
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Hy het gesê, “Profeteer!”

Hoe kan profesie kom? Slegs deur die profeet. Dit is die Woord van die Here. “Hoor julle, droë bene, 
die Woord van die Here!” En senings, vel het op hulle gekom, en hulle het opgestaan, 'n magtige leër, en 
begin om te marsjeer na Sion. Eer aan God! Dis Hy. Dit is Hy, die oorwinning.

Die losgekooptes van die Here sal na Sion kom, dan met blydskap,
Al Sy heilige berge, niks sal seermaak of vernietig nie. Huh.

Hy bewys Sy opstandingslewe dan as Hy Homself verdedig. Sy, die Bruid, is onafhanklik van alle 
ander. Sy is 'n onafhanklike Vrou, 'n groot gespikkelde voël wat verskil van alle ander. Julle onthou die 
Bybel hieroor, “Die groot gespikkkelde voël.” Maar Sy het Sy Naam gehad, Sy het Sy Lewe gehad. Vir die 
...
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Hoe het hulle die voël gespikkel? Hulle was albei wit, en toe trek hulle die kop af van een voël en 
dreineer die bloed op die ander voël. En die ander voël was gespikkel met die rooi bloed, en dit het sy 
vlerke geklap soos dit, en die bloed het uitgeroep, “heilig, heilig, heilig,” soos dit die grond deurweek het.

So, Christus, die dooie Maat, het Sy Bloed, Sy Bloed van Sy Lewe, in ons gesit; sprink- ... om Sy 
bloed te dra en te roep, “heilig, heilig, heilig, vir die Here!” Dit is 'n vreemde voël. Verseker, dit is. Maar 
Sy, die Bruid, is—is deur Hom geïdentifiseer, en Sy is onafhanklik van alle ander. “Bly net by haar so lank 
as wat julle albei lewe. Bly by Hom, die Woord, ”Geen, geen egbreuk, nie een teken van denominasie, nie 
een teken van leerstellings, geen owerspel nie. Die Woord en Hy alleen!

“Op Christus die soliede rots staan ek, alle ander gronde is sinkende sand,” sê Eddie Perronet. Uh-
huh.

Dit is dit, Christus, die Woord! Hy was die Woord; Hy is die Woord. En die Kerk word die Woord, deur 
Hom maak Hy Haar 'n deel van Hom, en dit is weer die Woord. Persoonlik geïdentifiseer deur Hom, Sy 
eiendom alleen! Sy eiendom alleen! Sy is verlos deur Hom, deur Hom, vir Hom, en vir Hom alleen. Dis reg. 
Dan, waaroor die duiwel brul, is dat dit geopenbaar word.
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Ons is in 'n gevaarlike tyd. Onthou, die Skrif sê, wanneer hierdie dinge begin gebeur, “tyd is nie meer 
nie.” Sy verdwyn wanneer ons die manifestasie sien.
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“Aardbewings.” Het julle gesien daardie duisend dood die ander dag? “Aardbewings in verskillende 
plekke.”

Het gesê: “Vreesaanjaende dinge in die lug, pilare van vuur,” soos om rond te dryf soos vlieënde 
pierings. Hulle weet nie wat dit is nie. Sien? Hulle het geen idee nie.

Het julle opgemerk die Engele wat gekom en Sodom ondersoek het, voordat Sodom verwoes is? 
Onthou julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Daar was 'n klomp van hulle wat gekom het, drie van 
hulle. Een van hulle het by Abraham gebly. Onthou julle dit? [“Amen.”] Hulle was Ligte uit die Hemel wat 
afgekom het in die ondersoekende oordeel. 'n Mens se ...
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Kyk waar hulle almal gevind is. Rondom die Pentagon en dinge vind hulle hulle. Dit is die 
wêreldoordeel, Sodom. En daar is Een wat verteenwoordig word, sal verteenwoordig word onder die 
kerke, sal Christus Self wees wat Homself verdedig. Sien? “Tekens op die ... in die hemele hierbo, en 
tekens in die aarde hieronder.” Beslis.

Geïdentifiseer! O, die duiwel brul hieroor: die gemanifesteer Waarheid van die belofte van die Woord 
in Haar alleen.
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Hulle het nie die antwoord nie. Toe Jesus gekom het, waarom het die Fariseërs nie? Hy het gesê, “As 
Ek duiwels uitdryf deur die vinger van God, deur wie dryf julle hulle uit?” Sien? Hy het alleen gestaan.

En Sy Kerk staan alleen. Sy is nie verslaaf aan enigiets nie. Maar Hy is deur God geïdentifiseer, synde 
die liggaam waarin God gewoon het; en die Kerk is deur Sy Liggaam geïdentifiseer en doen dieselfde ding. 
Sy is Sy Liggaam, die gemanifesteerde Waarheid van Sy beloofde Woord vir die laaste dae. En Sy, en Sy 
alleen, staan by Dit. Dit is waarom die duiwel brul, hierdie groot organisasies, om iets op te rig om Haar
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toe te maak. Hulle sal dit nooit doen nie. Sy sal opgeneem word, nie toegemaak nie. Sy het nou 
opgestaan en deur die krag van die geregverdigde Woord belowe aan Haar. Amen!

Hoe 'n Bruid daardie belofte hou! “Hy het vir my gesê Hy sal na my toe terugkom. Ek sal dit glo.” Uh-
huh. Sien? Ja, meneer. Om haar Hoofskap, haar Verlosser, haar Man, haar Koning, haar Heer, haar 
Minnaar, haar Redder, in die voorsiene ontmoetingsplek te ontmoet!
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Hy het 'n plek om Hulle te ontmoet. Julle weet, Hy—Hy ... Die Bruidegom laat niks uit nie. Hy het die 
ring, die identifikasie. Hy het die kleed wat Sy dra, Haar klere. Sien? En Hy het die voorsiene plek om 
Haar te ontmoet, dit is in die lug. Alles is reeds voorsien. Hy het reeds die Bruilofsmaal ingestel; gaste 
reeds genooi, reeds gekies. Al die engele staan rond, Sy dienaars, op aandag. O-o-o-o-o!

O, daar gaan 'n byeenkoms in die lug wees,
In daardie soet, soet hiernamaals;
Ek gaan julle ontmoet, gaan julle daar ontmoet
In daardie Huis anderkant die lug;
Sulke sang ooit gehoor, ooit gehoor deur sterflike ore,
Dit sal heerlik wees, verklaar ek!
En God se Eie Seun sal die Leier wees, (volle manifestasie van God,)
By daardie vergadering in die lug. O, goeiste!

Hou nou Sy regverdigings dop.
Jy het die storie gehoor—gehoor wat van Moses in die biesies vertel is,
Jy het van vreeslose Dawid en sy slinger gehoor;
Jy het die storie gehoor van dromende Josef,
Van Daniel en die leeus sing ons dikwels.
O, daar is baie, baie ander wat geregverdig is in die Bybel,
Hoe ek verlang om hulle almal te ontmoet, verklaar ek!
Spoedig sal die Here ons toelaat om hulle te ontmoet,
By daardie vergadering in die lug.
Want daar gaan 'n byeenkoms in die lug wees,
In die soet, soet hiernamaals;
En ek gaan julle ontmoet, julle groet
In daardie Huis anderkant die lug.
Sulke sang ooit gehoor, is gehoor deur sterflike ore,
Dit sal heerlik wees, verklaar ek!
En God se Eie Seun sal daardie Leier wees
By daardie vergadering in die lug. O, goeiste!

Hou julle nie daarvan nie? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Nou is die drievoudige doel van Sy groot 
verborgenheid van openbaring geopenbaar. Hy is die belangrikste Een. Dis die Een. O, goeiste! Kom ons 
sing dit. Ek kan net nie meer preek nie. Ek voel so goed, sien.
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O, daar gaan 'n byeenkoms in die lug wees,
In die soet, soet hiernamaals;
En ek gaan julle ontmoet, julle Daar groet
In daardie Huis anderkant die lug;
Sulke sang ooit gehoor, is gehoor deur sterflike oor,
Dit sal heerlik wees, verklaar ek!
En God se Eie Seun, Hy sal die Leier wees
By daardie vergadering in die lug.

Gaan julle? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Amen! Deur die genade van God, deur die genade van 
God! Sien? O, goeiste!

Julle het gehoor van klein Moses in die biesies,
Julle het van vreeslose Dawid en sy slinger gehoor; (hulle is alle vorme)
Julle het die storie gehoor wat vertel is van dromende Josef,
En van Daniël en die leeus sing ons dikwels.
O, daar is baie, baie ander in die Bybel (wat Hy is),
En ek verlang om hulle almal te ontmoet, verklaar ek!
Die Here sal ons spoedig toelaat om hulle te ontmoet
By daardie byeenkoms in ...

Maar daar is een belangrike Een!
O, daar gaan 'n byeenkoms in die lug wees,
In die soet, soet hiernamaals;
Ek gaan julle ontmoet, julle Daar groet
In daardie Huis anderkant die lug;
Sulke sang ooit gehoor, is gehoor deur sterflike ore,
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Dit sal heerlik wees, verklaar ek!
En God se Eie Seun, Hy sal die Leier wees
By daardie vergadering in die lug.

Nou gaan ons mekaar Daar ontmoet. Kom ons almal, die Metodiste en Baptiste, en wat jy ookal is, 
wat wedergebore is deur die Gees van God, skud mekaar se hande as ons dit sing.
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O, daar gaan 'n byeenkoms in die lug wees,
In die soet, soet hiernamaals;
Ek gaan julle ontmoet, en julle Daar groet
In daardie Huis anderkant die lug;
Sulke sang ooit gehoor, is gehoor deur sterflike ore,
Dit sal heerlik wees, verklaar ek!
Want God se Eie Seun sal die Leier wees
By daardie vergadering in die lug.

O-o-o! O, dit is wonderlik, sien, sien wat Hy sal wees. Nou kyk.

Ons moet net afsluit, vriende. Dit is amper twee uur, sien, en ons sal—ons sal hier by aandete wees. 
Ek het net bladsy na bladsy van hierdie nog, sien, so ons sal net hiermee moet afsluit. Daar is geen 
einde daaraan nie.

Dit is 'n openbaring. Dit is so ewig as wat God se Woord ewig is. Kyk, maar die drievoudige doel van 
God se groot verborgenheid word geopenbaar! God gemanifesteer in Christus; Christus gemanifesteer in 
die Kerk; ten einde die verlore Eva terug te verlos na die oorspronklike toestand in die tuin van Eden. O, 
goeiste!
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O, daar gaan groot tye op daardie Dag wees! Ja. Dit is dadelik. Ons glo dit. Glo julle dit nie? 
[Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Ek dink net aan daardie lied elke keer as ek daaraan dink.

Hy het Homself geregverdig in Daniël en in Moses en in Jeremia. Wat was hulle? Die profete na wie 
die Woord gekom het, sien, daardie groot manne. Sien, jy het die storie gehoor van die dromende Josef, 
jy sien, en Daniel in die Leeukuil, en al hierdie ander mense, jy weet. Hulle, wat was hulle? Profete. Sien? 
Maar die belangrikste Een ... God was net tydelik besig om in hulle te tipeer.
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Hy het Homself in Adam getipeer, wetend wat reg was, maar het uitgeloop om Sy vrou te verlos, 
omdat sy verkeerd was. Christus hoef nie sonde te gewees het nie, maar Hy het uitgeloop en sonde 
geneem om Sy verlore kind te verlos. Sien? Sien? Hy het Homself getipeer.

En Moses in die biesies,
En jy het gehoor van vreeslose Dawid en sy slinger;
Jy het die storie gehoor van dromende Josef, (die profeet,)
En van Daniël en die leeus sing ons dikwels.
O, daar is baie, baie ander in die Bybel,
En ek ...

Hulle, hulle is die Bybel. “En ek ... ” Hulle was egter almal in Hom gemanifesteer. Sien? Sonder Hom is 
hulle almal weg. Sien? En ek moet deel Daarvan word om Hom te wees. Amen! Sien?

En ek verlang om hulle almal te ontmoet, verklaar ek.
Dis reg.
Maar God se Eie Seun, Hy sal die Leier wees
By die byeenkoms in die lug.

Hebreërs 11 het gesê, “Hulle kon nie volmaak wees sonder ons nie.” Hande en voete kan nie perfek 
wees sonder die brein, die kennis, die kop, en dies meer nie. Sien? En ons is almal volmaak in Hom, “So 
deur een Gees is ons almal gedoop in een Liggaam,” vry van oordeel; van sonde oorgegaan tot die dood 
... Amen! God se Eie Seun sal die Leier wees by daardie byeenkoms in die lug. Het julle Hom lief? 
[Gemeente sê, “Amen.” — Red.]

297

Ek bemin Hom, ek bemin Hom
Omdat ...

Here Jesus, laat die salwing van die Heilige Gees kom op hierdie sakdoeke, Here, en genees die 
siekes. Mag dit so wees, soos hulle dit daarop gesit het. Ek bid dat U dit so sal doen, in Jesus se Naam. 
Amen.

... Golgota se boom.

[Broer Branham begin neurie Ek bemin Hom — Red.]

Dink net, “Christus geopenbaar,” reg in ons nou, reg in ons nou. Hoe het Hy, hoe is Hy geopenbaar? 
Omdat Hy my eerste liefgehad het. Wat het Hy gedoen?

En het my heil gekoop
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Op ...

Heerlikheid! Daardie groot Engel van die Verbond, daardie Een wat by Moses was in die woestyn, 
daardie Een wat na Paulus gekom het op die pad na Damaskus, daardie selfde Een wat toegelaat het dat 
Sy foto saam met ons geneem word; dieselfde Een wat in die foto in die Lewe tydskrif was die ander 
dag; dieselfde Woord deur dieselfde God, deur dieselfde kanale, op dieselfde manier, deur dieselfde 
belofte! “Waar twee of drie in My Naam vergader, is Ek daar in hulle midde.” Dan is Hy hier. “Die Engele 
van God is rondom dié wat Hom vrees,” dit hang slegs van Sy Woord af. Geen mens kan daardie Woord 
respekteer sonder om God te vrees nie. Sien? Dan, hier is Hy hier binne vanoggend, met ons, soos ons 
Hom aanbid in die Gees.
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O, na 'n harde boodskap soos hierdie, dink ek ons behoort Hom net 'n bietjie in die Gees te aanbid. 
Sien, maak julle oë toe en laat ons dit weer tot Hom sing, “Ek bemin Hom, ek bemin Hom,” net as julle—
julle hande ophef na Hom.
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Ek bemin Hom, ek bemin Hom
Omdat ... my eerste liefgehad het
En my heil gekoop het
Op Golgota se boom.

O, my, hoe lief het ons Hom!
Geloof in die Vader, geloof in die Seun,
Geloof in die Heilige Gees, hierdie drie is Een;
Demone sal bewe en sondaars ontwaak;
Geloof in Jehova laat enigiets skud.

Amen! Eer aan God! Hoe lief het ons Hom! Aanbid Hom nou net in jou hart, aanbid Hom net, dink net
—net hoe lieflik het Hy dit gedoen. Kyk wat Hy vir ons gedoen het. Al hierdie jare van die visioene, nie 
een het ooit misluk nie. Alles wat Hy gesê het sou gebeur, het net presies gebeur op die wyse wat Hy 
gesê het.
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Ek is lief vir julle. Moenie die gebooie van God aan julle, liewe kinders, vergeet nie, “Wees lief vir 
mekaar.” Wees lief vir almal. Reg of verkeerd, sondaar of heilige, wees lief vir hulle, in elk geval. As jy dit 
nie doen nie, bid dan God om jou te help, omdat God die sondaar liefgehad het. En die natuur van God is 
in jou. As die man verkeerd is, wees lief vir hom, in elk geval. Moenie deel hê aan sy sondes nie. Sien? 
Moenie deel hê aan sy sondes nie. Maar in sagmoedigheid, nie in suurheid en bestraffing nie, in 
sagmoedigheid vertel hom van die hoop van die Lewe wat rus in jou, deur Jesus Christus wat aan jou 
geopenbaar word deur die Heilige Gees.
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Neem die Naam van Jesus met jou,
Kind van verdriet en wee;
Dit sal vreugde en vertroosting vir jou gee,
O, neem dit, (moenie nou vergeet nie) oral waar jy gaan.
O, kosbare ... (Daardie Naam!) O ...

Ons het Sy Naam. Ons is by Sy Naam geroep.
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel;
Kosbare Naam, O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel.

Nou gaan ek julle 'n geheimpie gee, totdat ek julle weer ontmoet. Onthou dit, soos ons staan. 
Onthou dit.
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By die Naam van Jesus buigend,
Val uitgestrek voor Sy voete,
Koning van die konings in die hemel sal ons Hom kroon, ons sal Hom kroon,
Wanneer ons reis voltooi is.
Kosbare Naam, kosbare Naam, O hoe soet!
Die hoop van ...

Wat? Die drievoudige openbaring! Hoop en vreugde van die Hemel, wat in Hom geopenbaar is.
Kosbare Naam, kosbare Naam, O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde van ...

Wat? Die hoop van die aarde en vreugde van die Hemel, alles word in Christus geopenbaar. God, die 
Kerk, alles anders, word in Christus gemanifesteer. Die Bybel is Christus. Die Bybel is die geskrewe Woord. 
Waarvan Hy die Woord is. Sy manifestasie is die bewys van die Lewe wat in die vlees van die Woord 
kom, om dit te openbaar. O, is dit nie wonderlik nie!
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Neem die Naam van Jesus met ...

Luister nou mooi.
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As 'n skild (moenie dit nou vergeet nie) ... elke strik;
Wanneer versoekinge rondom jou ver- ...

Wat moet jy doen?
Uiter net daardie heilige Naam in gebed.
Kosbare Naam, kosbare Naam, O hoe soet! O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel;
Kosbare Naam, kosbare Naam, O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel.

Nie wetend ... Natuurlik, om geestelik te wees, kyk jy na geestelike dinge. Sonder om dit te weet; 
God weet dit. Maar as julle sal omdraai en kyk na die horlosie, dit is op die kop tweeuur, die einde van 
die Tweede Trek. Die Derde Trek is op hande! Sien?
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By die Naam van Jesus buigend,
Val uitgestrek voor Sy voete,
Koning van die konings in die Hemel sal ons Hom kroon,
Wanneer ons reis voltooi is.
Kosbare Naam ...

Tweede Trek is gemanifesteer!
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel;
Kosbare Naam, O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel.

Het julle agterkom die Gees neem dieselfde lied en lig dit op na 'n oktaaf hoër soos dit? Die volgende 
Trek is byderhand! Amen! Uh-huh.
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Neem die Naam van Jesus met jou,

Dit is later as wat jy dink!
... smart en van wee;
Dit sal vreugde en vertroosting vir jou gee,
O, neem dit oral waar jy gaan.
Kosbare Naam, kosbare Naam, O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel;
Kosbare Naam, O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde ...

Nou as versoekinge kom, wat doen jy?
Neem die Naam van Jesus met jou,
As 'n skild teen elke strik; Wanneer versoekinge (iets om jou nou nie te laat glo nie) 

versamel,
Onthou net, uiter daardie Heilige Naam in gebed.
Kosbare Naam, O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel;
Kosbare Naam, kosbare Naam, O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel.

Laat ons ons hoofde nou buig, almal, eerbiedig. Kyk nou.306
By die Naam van Jesus buigend ...

[Broer Branham neurie nog 'n reël van Neem Die Naam Van Jesus Met Jou. 'n Broer praat in 'n ander 
taal. 'n Ander broer gee 'n interpretasie — Red.]

Nou as julle verstaan, het die Gees van die Here in die vergadering afgekom op onbekende tale, wat 
dit aan 'n mens spreek wat nie weet nie; om dit te interpreteer deur 'n ander man wat nie weet nie. Die 
Woord van die Here! Julle onthou toe die vyand sou opkom en hulle het nie geweet wat hulle sou doen 
nie? Die Gees van die Here het op 'n man neergedaal en aan die lig gebring wat gedoen moes word. O, 
goeiste!

Laat ons net ons hoofde nou buig, nederig. God seën julle.
Totdat ons ontmoet! totdat ons ontmoet!
Totdat ons ontmoet by Jesus se voete;
Totdat ons ontmoet!

Goed, Pastoor.
God wees met julle totdat ons ontmoet.
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