
Hoe Kan Ek Oorwin?
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25 Augustus 1963 (Oggend)

Laat ons ons hoofde buig vir gebed. Ons Vader, ons dank U vanmôre vir hierdie wonderlike tyd om 
weer bymekaar te kom en om die Woord van die Here oop te maak, Dit hier voor ons te lê. En—en met 
gebed nou, dat die Heilige Gees dit sal neem wat God is, en Dit aan ons sal lewer, dat ons hierdie plek 
van aanbidding vandag kan verlaat met gelukkige harte vol vreugde. Sien U groot krag van verlossing, 
Here, hoe dit die gevangenes verlos en hulle vrymaak, aan ons bekend maak “die dinge wat was, en wat 
is, en sal kom.” En ons dank U net vir hierdie dinge.
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Ons bid dat U ons sal seën terwyl ons U Woord nou saam bestudeer. En wanneer ons weggaan, mag 
dit in ons harte gesê word, soos ons op die pad gaan: “Ons harte het in ons gebrand toe Hy, die Heilige 
Gees, met ons gepraat het terwyl ons op die pad was.”

Seën elke prediker vandag, oral, U dienaars wat Hiervoor staan, U Waarheid. Beantwoord hulle 
gebede vir die siekes. Genees die siek liggame van hulle wat ly.
2

Here, ons sou vra dat U onder die mense sal uitgaan en daardie voorbestemde saad daarbuite soek, 
Here, en dit bring op een of ander manier sodat die Lig oor die pad sal val, Here. Want ons glo dat die 
uur laat word, die son vinnig sak in die weste, dan spoedig sal wees dat “tyd nie meer sal wees nie.” Tyd 
en Ewigheid sal saamsmelt wanneer God en Sy mense saamsmelt. En ons bid, God, dat, op daardie tyd, 
dat ons getel sal word onder diegene wat verenig sal wees in Christus, wat Sy Bruid genoem word.

Help ons, vandag, soos ons voorberei, weet nie wat môre sal inhou nie, maar ons is gereed om 
enigiets te ontvang, Here, sover ons weet, wat U vir ons het. Ons is gereed om Dit te ontvang. Ons vra 
hierdie seëning tot die heerlikheid van God, in die Naam van Jesus Christus. Amen.

Julle mag sit.

Ek was verseker bly vanmôre toe ek ingestap en gesien het dat die—die mense bymekaar gekom het 
vir die diens van die Here. En ons gee nou aankondiging vir vanaand. Daar sal genesingsdiens wees 
vanaand. Ons sal vir die siekes bid, vanaand. Net 'n paar oomblikke gelede het hulle …
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Toe ek inkom, het Billy, my seun, vir my gesê, gesê: “Daar's 'n—'n heer hier, dis net 'n arme man wat 
'n lang afstand gery het.” En het gesê: “Ek—ek het hom in die kamer gesit, Pa.”

Ek—ek het laat gisteraand ingekom en—en het nie veel begin studeer oor die Sondagskoolonderwerp 
waaroor ek vanoggend sou praat nie. So ek het 'n paar notatjies opgetel wat ek gekies het uit wat ek 'n 
broer hoor sê het, en daaruit 'n teks geneem om soort van die Sondagskoolles vanmôre te hê; en terwyl 
ons voorberei, en gereedmaak vir die aanddiens.
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En Billy het gesê: “Daar's 'n man daarbinne wat siek is.” Gesê: “Ek—ek—ek wens jy wil daarheen  
gaan en hom sien.” So, ek het nou net in die kamer gegaan. En 'n broer van omtrent my ouderdom, en sy 
vrou, wat daarbinne sit. En die Heilige Gees het nou net onder ons in die kamer afgekom.

Dink net, maak net melding van genesingsdiens en daar was Hy. Sien? En Hy het hierdie broer alles 
vertel van wat hy gedoen het, en wat hy besig was om te doen, en wat sy probleme veroorsaak het, en 
waar hy vandaan gekom het, en alles oor hom. En daar was 'n groot donker skaduwee wat in die kamer 
gehang het. Toe het dit ligter, ligter, ligter en ligter begin word, toe het die Heilige Gees 'n houvas gekry.

Nou, ek dink die man is in die … iewers hier agter nou. Hy en sy vrou kan miskien nie in die gebou 
inkom nie, maar hulle het gesê hulle gaan bly, in elk geval, vir die diens. Hulle het van naby Yakima, 
Washington, gekom en hierheen gery. En hy's 'n prediker van die Evangelie.
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Maar net om die genade van—van God daar te sien! Waar die man in die inrigting was en het 
behandelings gehad en alles. Die Heilige Gees openbaar dit alles. Toe die dokters hard probeer het om 
alles te doen wat hulle kon, miskien, vir die man, maar dit het net daardie sekere aanraking van God 
geneem om die gety te keer. Skokbehandelings is goed, maar dis soort van wat ons sou noem “'n skoot 
in die donker,” julle weet. Jy, dit mag jou erger maak, sien, want jy sou alles vergeet wat jy ooit geweet 
het, wanneer hulle daardie medisyne in jou gesit het. Maar die Here God, hoe Sy barmhartigheid en 
genade! En selfs voor ek ooit 'n woord van gebed vir hom gedoen het, was dit alreeds verby. Sien? Dit 
het net daardie sekere iets van God geneem, daardie sekere aanraking, om dit te doen.

Ek behoort dit nie te sê nie. Ja. Ek het rondgekyk, sien die man nou. Wel, ek het nie geweet of jy dit 
vandag sou maak, of nie.

Onder in die kontrei waar ek gebly het, hierdie week. Ek—ek—ek is lief vir my vriende daar. Dis 'n  
klein vakansie voor hierdie groot byeenkomste, julle sien. En ek het huistoe gekom, om daarheen te gaan 
en saam met hierdie broers eekhorings te gaan jag. En hierdie familie, families, liewer, by wie ek daar bly, 
is beslis lieflike mense. En die man, 'n ware broer, vriende; hulle is.
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En een van hulle is 'n groot liefhebber van—van jaghonde. En hy het 'n kamp vol van hulle daarbo. 
En—en ek het die mooiste klein hondjie daar gesien, 'n klein kêreltjie, was wat ek ongeveer “'n halwe 
hond hoog en twee honde lank,” genoem het, julle weet, wat—wat daar in die huis rondgeloop het. En ek 
het gedink: “Goeiste, sou Joe nie daarvan hou om so iets te hê nie!”

En, natuurlik, daar in Arizona, kan hom nie gebruik nie. Hy sou in die kaktus kom en dit sou die einde 
van hom wees. So toe het ek ook gesê: “Jy kan dit nie hê nie. Hulle gebruik nie honde daar in daardie 
deel van die land nie. Want, hulle, wel, hulle kon hulle net nie gebruik nie. Hulle sou … ook, die weer, die
—die toestand van die land met kaktus, en hulle sou doodgemaak word.” En dan, waar, 'n hond 
daarbuite, 'n—'n wolf, of iets sou hom doodmaak, miskien, in elk geval, as hy sou uitkom.
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So toe het hierdie man vir my gesê: “Jy kan hom net kry.” Maar ek—ek kon hom nie vat nie. Ek—ek  
het dit waardeer. Het uitgevind dit was een van sy gunsteling honde.

En hierdie man het 'n lieflike vroutjie en klein kindertjies. En die ander dag het sy begin tru met sy 
motor, en sy het hierdie Oldsmobile motor gehad. En die hondjie is net omtrent so lank, net 'n hondjie. En 
sy het reguit oor hom gery. Daardie Oldsmobile wat regoor die hondjie gaan oor sy rug hier, en dit 
vergruis het, waar die klippe op die oprit net hier oor sy maag geknyp het, julle weet. En—en die 
vroutjie, in plaas van om die hondjie na die veearts te vat … Natuurlik, die veearts sou dit net toe aan 
die slaap maak en dit doodmaak. Sien?
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Daar was 'n ander jong man by my. En sodra hy daar opgekom het, gesê het: “As dit my hond was, 
sou ek dit skiet.” Het gesê: “Dis al. Laat dit so ly?”

Ek het gesê: “Wel, laat ons dit nie skiet nie.” Ek het gesê: “Laat ons 'n bietjie wag.”

Het almal weggekry en gegaan en daarvoor gebid. Die hondjie het my tot op die stoep gevolg. En hy, 
[Gemeente juig — Red.] ja, hy … Sien? “Watter dinge jy ook al begeer, wanneer jy bid, glo dat jy dit 
ontvang; jy sal dit kry, aan jou gegee word.” “Watter dinge ook al.” Dis ons Here God. Is dit nie? 
[Gemeente sê: “Amen.”] Hy's—Hy's wonderbaar en wonderlik. En ons het Hom beslis lief vanmôre; en 
verwag Hom en wetend.

Gesien, nou die dag, 'n—'n ou egpaar, die moeder en vader van 'n baie goeie lidmaat van hierdie—
hierdie gemeente van gelowiges. En die moeder is, o, ek skat sy is naby honderd, en die pa is ook. En vir 
omtrent twaalf jaar het hierdie man nooit beweeg nie; op sy rug, lê net die hele tyd. Of, kan nie op sy 
sy lê, of niks nie. Daar gelê vir twaalf jaar. Net ouderdom! En die moeder is nou omtrent sy ouderdom, 
skat ek, iewers naby 'n honderd, en arme ou dingetjie het omtrent net haar verstandelike beheer verloor. 
Sy dink iemand neem alles wat sy het.
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En ek het gekyk na die … oorkant die tafel, na ons almal, jonk en oud, wat daar sit. En ek het gesê: 
“Waarnatoe gaan ons? Wat doen ons?” En die dame by wie ek toe gebly het, dit was haar ma en pa. En 
ek het gesê: “Jy is ook op pad soontoe. Presies, elkeen van ons.” Sien?

Dink net daaraan, net 'n oomblik, voor ons ons les begin. Dis waarheen jy op pad is. Waarvoor sukkel 
jy? Sodat jy kan lewe. Waarvoor lewe jy? Sodat jy kan sterf. Sou dit nie die dwaasste wees as ons nie 
God se voorsiening vir Ewige Lewe aanvaar nie? Waaroor kan ons dink? Wat—wat kan in ons gedagte 
wees, wat ons aandag sou trek van … na enigiets? Wat as jy 'n honderd miljoen dollar besit het, en jy 
het die staat van Indiana besit, of enige ander staat, of selfs die nasie, of, wat dit betref, die hele 
wêreld?
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As jy lank genoeg lewe, moet jy ook daarby kom. Sien? En voortdurend, dag vir dag, elke keer 
wanneer jou hart klop, gaan jy reguit daarnatoe. Sien? Jy, daar's geen wen vir jou nie. Jy is aan die 
verloorkant, en, jy, jy moet verloor. Maar onthou die belofte, dat: “Hy wat sy lewe om My ontwil sal 
verloor, sal dit vind.” Nou, wat sou meer van 'n skat wees om te vind as Lewe, al het jy gevind dat die 
hele wêreld joune is? Maar, as jy—as jy Lewe vind, het jy die grootste ding gevind wat gevind kon word. 
Ek wil …

Het na my linkerkant gekyk en weer gesien, reg nou, nog 'n trofee van die genade van die Here. So 
'n paar weke gelede was ek na die telefoon geroep. En 'n lieflike lidmaat van hierdie kerk, of hierdie 
liggaam … Ek wil dit nie soveel as 'n kerk noem nie. Ek—ek wil dit noem, dat …
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Soos ek met sommige mense gepraat het, hulle het gesê: “Wel, aan watter kerk behoort jy?”

Ek het gesê: “Ek behoort nie …”

“Aan watter denominasie behoort jy?”

Ek het gesê: “Geen.”

Gesê: “Wel, waaraan behoort jy?”
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Ek het gesê: “'n Koninkryk.”

'n Koninkryk! “En deur een Gees word ons gedoop in daardie Koninkryk in.” Deur een Gees, almal, in 
hierdie Koninkryk in! Jesus het gesê: “Bid: 'Laat U Koninkryk kom. U wil geskied op aarde, soos dit in die 
Hemel is.'” Nou, Hy het een dag voor die Berg van Verheerliking gestaan, Hy het gesê: “Voorwaar Ek sê 
vir julle dat sommige wat hier staan, nie die dood sal smaak nie, totdat hulle die Koninkryk in krag sien 
kom.” Dit was voorafgeskadu, soos ons daardeur was, die Berg van Verheerliking. En die Bybel het gesê: 
“Die Koninkryk van God is binne-in jou.” So, hierdie is 'n Koninkryksvolk wat verklaar dat dit nie hulle 
tuiste is nie. Hierdie is nie ons huis nie. Ons kyk uit vir die Koms van die Koning om die Koninkryk op te 
rig.

Ek was geroep na 'n noodgeval van 'n—'n ou broer wat vir my soos 'n pappa was. En hy … Ek het 
hom nie baie lank geken nie, maar ek onthou die dag toe ek hom hier ingeneem het vir waterdoop. En die 
man sal binnekort een-en-negentig jaar oud wees. En sy lieflike vrou het my gebel en sy, wat 'n 
verpleegster is, het gesê: “Hy het 'n totale hartversaking gehad.” Behalwe dit, het hy … O, ek noem … 
kan nie die naam noem nie. Hartaanval. ['n Suster sê: “Koronêre” — Red.] Koronêre hartaanval. Dankie. 
Koronêre hartaanval en 'n totale hartversaking. Dokter het glad geen hoop gegee nie. En die man was 
sterwend en hy het my geroep.
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En ek het in my klein ou Ford gegaan en met die pad na Ohio begin, so vinnig as wat ek kon. En het 
nie geweet nie, een van my wiele was uit lyn, het die band daarvan afgeruk. En so toe ek … daarbo 
kom. Kom uit 'n vulstasie, omtrent elfuur. Ek was bekommerd oor hom. Ek—ek het hom lief. En ek weet, 
as—as dit voortgaan, die Here vertoef, wel, vroeër of later, sal ons mekaar moet opgee.
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Maar dit sal nou nie die Wegraping skaad nie. Sien? Nee. Hulle kom dan eerste. Hulle is bevoorreg, 
wat weg is. Hulle kom eerste. Sien? Sien? “Ons wat lewe en oorbly tot die Koms van die Here, sal nie 
diegene wat slaap verhinder of verhoed nie. Die basuin van God sal weerklink; die dooies in Christus sal 
eerste opstaan. Dan wanneer ons oë ons geliefdes aanskou, dan sal ons verander word in 'n oomblik, in 
'n oogwink, en saam met hulle weggeraap word.” Sien? Diegene wat eerste gaan, is bevoorreg bo hulle 
wat lewe.

Toe ek by die stasie uitgestap het, net om elfuur, het die Heilige Gees vir my gesê: “Moenie 
bekommerd wees oor hom nie. Jy sal sy hand weer skud op straat en hy sal in die kerk kom,” man een-
en-negentig jaar oud, sterwend.
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Toe ek sy vrou en sy geliefdes in die hospitaal by Lima ontmoet het, het hulle my vertel van sy 
toestand. Het ingegaan, na hom gekyk daarbinne. Hy het gesê: “Maar hy's iets vreemds.” Het gesê: “Hy
—hy het begin verander ten goede, om elfuur.” Wel, en ek sou … Die Here het vir daardie mense soveel 
dinge gewys, hulle weet dat ek dit net nie gesê het nie. Want hulle het dit eerste vir my gesê: “Hy het 
begin verander.” Hulle het geweet dat ek hulle die waarheid sou vertel.

So, verlede Sondag toe ek in die Blue Boar Kafeteria in Louisville ingegaan het waar ek dink omtrent 
tagtig persent van hierdie gemeente vergader op Sondagmiddag om te eet, wie het ek in die straat sien 
afkom? Ek sê vir julle, my hart het gebewe toe ek ons Broer Dauch in die straat sien afkom het, presies 
wat Hy vir my gesê het. Ek het sy hand geskud in die—in die straat.

Toe het ek—ek teruggekom hierheen vir verlede Sondagaand en gepraat oor die onderwerp van die 
eenheid, van Die Vereniging Van Die Tydteken. So … En toe het dit dit laat gebeur, net wat Hy gesê het. 
En hier sit hy in die kerk vandag, net hier by ons, as 'n trofee van die genade van God. Toe ek sy hand 
geskud het onder die tent, suurstoftent waarin hy was, het ek gesê: “Broer Dauch, jy sal reg wees. Ek 
sal jou weer in die kerk sien. Dit, dis SO SPREEK DIE HERE.” Sien? Hier sit hy in die kerk, reg hier nou, 
Broer Dauch.
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As ek nie verkeerd is nie, die prediker waarvan ek gepraat het 'n paar oomblikke gelede, die Heilige 
Gees het ingekom en al hierdie dinge geopenbaar; hom vertel hoe dit gebeur het en hom vertel wat hy 
gedoen het; hoe dit gebeur het, hoe dit uitgespeel het, alles wat sedertdien plaasgevind het, selfs 
volgens die karakter van sy familie en alles daaroor. En vir hom gesê dat: “Dis verby.” En die prediker sit 
reg hier aan die regterkant. Sal jy net jou hand opsteek, meneer? Daar, hy en sy vrou, presies, reg nou.
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Hier sit Broer Dauch, reg hier nou. O, goeiste!

Is Hy nie wonderlik nie? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] “Die dinge wat was, wat is en sal gebeur.” 
Een, twee, drie getuies. “Die dinge wat was, wat julle gedoen het; die dinge wat nou aangaan; en die 
dinge wat sal gebeur.” En elke keer, presies, presies volgens die Woord. Dis net God wat dit kan doen. O! 
Is ons nie baie bly vir hierdie dinge nie? [“Amen.”]

Nou, waarom ek net 'n bietjie ekstra tyd geneem het, Billy moes sy vrou en baba gaan haal. En hy 
het gesê: “Pappa, moenie begin preek voordat ek terugkom nie.” So, ek—ek dink hy is nou terug. En ek 
behoort in elk geval soveel tyd te hê. En ek probeer wegkom van hierdie vier ure se inspanning wat ek
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julle almal hier onder plaas, en dit vyf-en-dertig, veertig minute maak, julle sien, en dit probeer hou.

Nou, ek het eenkeer in Chicago 'n kommentaar ontvang. Ek het dit tot op 'n dertig minute gekry, of 
iets, vyf-en-dertig minute. En verlede Sondagaand was net vyf-en-veertig minute. Billy het gesê: “Jy 
verbeter regtig, pa. Ek is soort van trots op jou daaroor.”

Wel, miskien, vanmôre, om dit 'n klein Sondagskooltipe te maak, sal ek julle nie te lank hou nie. Dan 
kan julle uitgaan en julle middagete eet en bid en vanaand terugkom vir genesingsdienste. Ons gaan 
vanaand 'n gebedsry vorm en vir die siekes bid.

Nou, as julle enige mense hier rond ken, enige plek, wat siek is en voor gebid wil word, bring julle 
hulle hier vanaand. Sien? As jy hulle moet bring, op enige manier, kry hulle hier. Sien? Dis die hoofsaak, 
is, bring hulle hier vanaand. Ons ontmoet almal saam. Op daardie manier … Dis moeilik om oproepe te 
maak, gaan plek na plek; dan laat jy iemand uit, en daar's 'n kwade gevoel. Maar as ek hulle almal op 
een plek kan kry, dan kan ek vir hulle bid. Nou, as julle sal … As die mense voor gebid wil word, hulle … 
Julle sê: “Sal hulle?” O, sekerlik. Daar sal vir hulle gebid word. Bring hulle in. As die Here wil, sal ons hier 
wees, vir almal bid. Want ek voel dat daardie derde trek begin beweeg, julle sien, binne—binne-in my. En 
ek—ek—ek wil vir almal bid.
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Nou laat ons vanmôre blaai na 'n bekende ou Skrif wat ek soort van vinnig gekry het gisteraand, was 
baie vaak, en het nog 'n paar Skrifte uitgeskryf om daarmee saam te gaan. En neem soort van 
komplimentêr. Ek het een of ander broer eenkeer hierdie teks hoor gebruik. En ek het gedink … Ek het dit 
neergeskryf. Ek het gedink: “Wel, ek glo ek sal dit neerskryf, want dit kan handig te pas kom.”

19

Baiekeer doen ons dit. Ek let op baie van julle hier het 'n stuk papier. En 'n prediker kan iets sê en 
dan sal—sal jy daardie punt tref, sal iets binne-in jou tref. En dan as die Heilige Gees dit doen, dan sal jy 
vanaf daardie einste punt net daar begin bou aan 'n boodskap vir die Here. En dis in orde. Ek het opgelet 
in dienste, waar jy ook al gaan, net predikers en mense wat neerskryf. Dis in orde. Ons—ons is hier, dis 
waarvoor ons hier is, is om mekaar te probeer help langs hierdie weë.

En nou laat ons blaai na Openbaring, die 3de hoofstuk, by die kerkeeue, herhaal 'n kerkeeu. Maar 
nou is ons … ons … daar. Ja. Ek sou hierdie een teks kon neem en met die Heilige Gees 'n honderd jaar 
Daaroor preek en nooit kry wat Daarin is nie. Want in hierdie een teks, soos alle ander tekste van die 
Bybel, is Dit alles saamgebind.
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En ek wil my onderwerp neem, vanmôre, hiervan: Hoe Kan Ek Oorwin? Nou, ek het dit gekies omdat 
ek dink dat dit 'n tyd is dat ons nooit die Gees van herlewing moet laat sterf nie. Ons moet in herlewing 
bly, voortdurend herleef, elke dag. Paulus het gesê hy moes “daagliks sterf, sodat Christus kon lewe.” En 
ons moet nooit daardie herlewing in ons laat sterf nie.

Nou, Openbaring, die 3de hoofstuk, en vanaf die 21ste vers, lees ons dit.

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook 
oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Het julle opgelet die—die stelling daarvan? Sien? “Sit saam met My in My troon,” nie “op My troon 
nie.” “In My troon,” dis in Sy domein. Sien? En daar, soos—soos Christus die Heerser is, troon Heerser op 
hierdie tyd, van die volledige domein van God, so sal die Kerk met Hom wees, die Bruid met Hom wees, in 
Sy troon, in die hele gebied. Sien? Nie “op My troon” nie, maar “in My troon,” sien, waar Sy domein reik. 
'n Troon is oor 'n domein en—en 'n domein reik net so ver as wat sy grense strek. En dit is van Ewigheid 
tot Ewigheid. Dink net daaraan!
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Nou, terwyl ons dit bestudeer, my doel hiervan is net nie om hierheen te kom om—om gemeenskap te 
hê met julle mense nie. Wat ek van hou om dit te doen. Maar as—as ek 'n kans gehad het om dit te 
doen, sou ek na jou huis toe kom en jou hand skud en met jou praat, en gaan sit, middagete saam met 
jou eet; en gaan sit onder die koelteboom en praat en gemeenskap hou vir 'n rukkie.
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Maar wanneer ons hier kom, is ons hier vir een spesifieke doel. Hierdie is die huis van teregwysing. 
Hierdie is die troon. Hierdie is die troon van God en oordeel gaan uit van die huis van God. En hier is waar 
ons bymekaar kom, vergader in liefde met mekaar, soos net Christene kan liefhê. Maar hierbinne is ons—
is ons onder 'n—'n—'n—'n leierskap van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is onder ons. En ons is hier om 
te wees … om onder ons af te reken, om te sien waar ons tekort skiet, ons tekortkoming, en hoe kan 
ons begryp waar ons behoort te wees, oor na waar ons nou behoort te wees; waar ons is, en waar ons 
behoort te wees. En dis wat ons bestudeer. Predikers bestudeer daardie plekke, vir hulle mense. 
Wanneer hulle die mense sien, die gebrek, dan begin hulle daarmee.

Nou, binnekort, dink ek dat die kerk miskien net 'n klein tree hoër behoort te neem op hierdie tydstip.23
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Ek beplan nie om dit vanmôre te doen, om hierdie dinge te wys nie. Maar ek—ek dink, binnekort, as die 
Here wil, voor ons oor daardie Basuine preek, wil ek—wil ek die Kerk net iets bring wat—wat julle nou 
behoort te weet, glo ek.

En nou praat ons hieroor: “oorwinning.” Die woord oorwin, natuurlik, julle weet wat dit beteken. Jy 
moet iets hê om te oorwin. En hierdie kerkeeu waarvan die Heilige Gees hier gepraat het, by die 
Laodicense Kerkeeu, soos ons pas daardeur was, het 'n teregwysing nodig gehad. Laodicense moes 
tereggewys word, vanweë sy—sy onverskilligheid teenoor Christus. Dit het Christus buite geplaas in—in 
hulle eeu. En Christus was aan die buitekant, het probeer om terug te kom aan die binnekant. Dis liefde. 
Nadat Hy uit Sy Eie huis gesit is, probeer het om terug te kom en gesê het: “Hy wat die deur sal 
oopmaak, Ek sal inkom na hom toe.” Sien? Die kerk self, in geheel, het Hom uitgesit.

24

Maar let nou op. Sy oproep hier is nie net aan die kerk nie. “Hy wat oorwin.” Sien? Nie die kerk nie; 
dit sou sy wees, sien, die kerkliggaam. Maar dis “hy wat oorwin,” die individu wat nou sal oorwin.

En Laodicense het dit na haar toe laat kom. Nou sien ons dan, in die wete dat dit die Laodicense 
Eeu is, en in die wete dat hierdie eeu 'n skerp teregwysing van God nodig het. Dit het 'n skerp 
teregwysing nodig. En wanneer ons geestelikes so sag en gaaf raak, soos 'n bejaarde oupa vir sy 
kleinkinders, is alles wat hulle doen, perfek. En hulle is …

25

Daar is soveel keer gesê dat God so 'n goeie God is, totdat hulle God net 'n groot gawe oupa probeer 
maak. Sien julle? Maar Hy is nie. Hy is 'n Vader en 'n Vader van geregtigheid, van korreksie. En liefde is 
altyd tugtigend. Sien? Liefde tugtig. Maak nie saak hoe erg dit seermaak nie, dit tugtig steeds.

'n Ware moeder sal haar kinders tugtig. 'n Ware pa sal tugtig. Sien? As jy net sag en gaaf raak en dit 
laat …

Ek het nou die dag oor 'n ou stomp gegaan in 'n—'n wasland, of wat 'n holte genoem word. En ek 
het op hierdie stomp gespring. Aan die buitekant het dit goed gelyk, gelyk soos 'n groot ou beukhout. 
Maar toe ek daarop gespring het, o, het 'n groot homp daarvan afgeval. Dit was regtig verrot en 
bedorwe. Ek het gesê: “Dis hoe die Christene word.” Hulle was dood in sonde en oortredinge, so lank, 
totdat hulle verrot geword het. Hulle kan geen gewig hou nie, glad nie. Hulle—hulle weet nie wat die 
oorwinning beteken nie. En ek begin toe aan hierdie teks dink. Oorwin, hou Lewe in jou. Toe lewe 
uitgegaan het, was dit wat daardie stomp tot daardie toestand gebring het. Sien? En dit het dit erger 
gemaak as ooit toe dit gelê het in die tak waar die water was.

26

En dan, daar neem jy 'n Christen wat veronderstel is om 'n Christen te wees, laat die Lewe van God 
van hom af weggaan, en die ondervinding, die vreugde van Christus te dien; en, lewe in 'n kerk waar so 
iets aangaan, verrot hy twee keer so vinnig, reg, lewe reg onder.

27

So, as ons probeer om die Boodskap van die uur te volg, of tenminste hierdie deel van die Boodskap, 
behoort ons voortdurend in die Lewe van Christus te lewe. Sien? Want, as dit nie gebeur nie, lê jy rond 
en weet Dit, hierdie dinge wat jy veronderstel is om te doen, en doen dit nie. Die Bybel het gesê: “Hy 
wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.” Dan word jy bedorwe, verrot, 
wanneer jy geskei is van die Lewe van God. So, strewe met alles wat in jou is om in die Lewe van 
Christus te bly, sodat jy vrugte sal dra.

Ons sien hierdie eeu waarin ons lewe. Dis een van die grootste eeue van alle eeue. Hierdie 
Laodisense Kerkeeu is die grootste van al die kerkeeue, want dis die einde van die tyd en die vermenging 
van die Ewigheid. En dan, dis die grootste sondige eeu. Dis meer sonde in hierdie eeu as wat daar ooit 
was. En die magte van Satan is—is baie keer moeiliker om teen te veg as wat dit in enige eeu was. 
Sien? Hier!

28

Destyds daar in die vroeë eeue, kon 'n Christen vir sy belydenis van 'n kerk te wees … van behoort 
aan Christus, onthoof word daarvoor. Hy kon doodgemaak en uit sy ellende gesit word, en gaan om God 
te ontmoet, vinnig.

Maar nou het die vyand ingekom, in die naam van die kerk, en dis so misleidend. Hierdie is die groot 
eeu van misleiding. Terwyl Christus so gesê het: “Die twee geeste sou so naby wees in die laaste dae 
totdat dit die einste Uitverkorenes sou mislei as dit moontlik was.” Sien? Sien? Sien? Onthou, Christus 
het gepraat van 'n uitverkore volk vir die laaste dag. Sien? “Dit sou die einste Uitverkorenes mislei as dit 
moontlik was.” So naby! Die mense lewe so, mense kan 'n skoon, heilige lewe lei; nie sondig wees, 
egbrekers en drinkers, en leuenaars, dobbelaars nie. Hulle kan bo dit lewe en steeds nie Daarmee nie. Dis 
reg.

Hierdie is die—die eeu van Lewe, persoonlike Lewe van Christus, waar, die—die chemikalieë van Sy 
Liggaam, wat in Hom was.
29

Eerstens, onder regverdigmaking, die waterdoop. Tweedens, onder die nuwe Geboorte, van  Wesley,
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heiligmaking, wat reinig. En derdens, onder die doop van die Heilige Gees, daardie geheiligde voorwerp in 
diens gestel. Sien? Die woord heilig beteken, dis 'n saamgestelde Griekse woord wat beteken “gereinig en 
opsy gesit vir diens,” opsy gesit vir diens. Nou stel die Heilige Gees dit in diens. Sien?

En ons sal oplet: “Wanneer die onrein gees weg is van 'n mens, wandel hy in droë plekke.” Dis 
presies wat die kerk gedoen het, Baptiste, Metodiste, hulle wat geglo het in heiligmaking. “Dan,” het 
Jesus gesê: “die onrein gees wat uitgegaan het, keer terug na hierdie kerkliggaam en vind die huis 
versier, skoon gevee, lewe suiwer, skoon lewens.” Goed. “Maar dan as daardie huis nie gevul, beset is 
nie, dan kom hy in met sewe ander bose demone erger as wat hy was, en die laaste stadium van hierdie 
plek is sewe keer erger as wat dit in die eerste plek was.” Hulle was beter om Lutheraan te bly, as wat 
dit sou wees om daardie Lig te ontvang en dit nie te volg nie. So sal die Pinksters, sien, julle weet wat 
ek bedoel, die huis is versier.

30

Soos ek met iemand gepraat het, nou die dag, gesê het: “Hulle is baie versigtig, selfs baie van die 
heiligheidsgroepe, om nie die Heilige Gees 'Heilige Gees' te noem nie, want hulle identifiseer hulleself met 
Pinksters wanneer hulle dit doen. Hulle sê: 'Holy Spirit,' sien, hou op om te sê: 'Holy Ghost.'” Want die 
Pinksters, gewone mense, noem Dit net wat die Bybel sê: “Holy Ghost.” Waarvan 'Holy Spirit' en 'Holy 
Ghost' dieselfde ding is. Maar hulle is baie versigtig daaroor. Hulle wil nie geïdentifiseer wees met daardie 
tale-sprekende mense nie; en dis die Heilige Gees, Self. Sien?

31

Wat het toe gebeur? Toe die vyand, wat uitgegaan het onder heiligmaking, wat skoongewas is, 
teruggekeer het en die huis nie gevul met die Heilige Gees gevind het nie, nou is die toestand van die 
kerk verbind met die—met die bond van kerke, met die Wêreldraad van Kerke. En dis nou 'n staat wat dit 
verbind met Rooms Katolisisme en al die res daarvan, en nou is dit sewe keer erger as wat dit was toe 
dit uit Lutheranisme gekom het. Dis waar die mens dit neem.

En kyk dan na die Laodicense Kerkeeu nadat die Heilige Gees ontvang is, en met die kennis en die 
Gees van God Daarbinne, en dan word die werke van God daardeur ontken, en noem Dit “'n bose werk.” 
Wat dan daarvan? Daar is waar Christus uit Sy Eie kerk gesit word. Sien? Hy … Dit het Hom nooit in die 
kerk gewys totdat dit na Laodicense gekom het nie; en toe Hy by Laodicense gekom het, is Hy uit Sy 
kerk gesit, probeer om weer in te kom.

32

Nou, sien, regverdigmaking het Hom nooit ingesit nie. Heiligmaking het net die plek vir Hom 
skoongemaak. Maar toe die doop van die Heilige Gees gekom het, het dit Hom in die mense geplaas. En 
nou het hulle Hom weggewys, toe Hy Homself begin wys het dat Hy dieselfde is gister, vandag, en vir 
altyd. Hulle het Hom weggewys omdat hulle gedenomineer het en die—die Gees van die Here stem nie 
saam met hulle denominasie nie. Verstaan julle nou? [Gemeentes sê: “Amen.” — Red.] Dat hulle Hom 
uitgesit het. “Ons wil niks met hierdie telepatie te doen hê nie. Dis—dis van die duiwel. Dis 
fortuinvertellery. Of …” Sien?

Hulle verstaan nie. “Oë, en kan nie sien nie; ore, en kan nie hoor nie.” Sien? God maak net oë oop 
soos Hy wil. “Hy verhard wie Hy verhard, wie Hy wil, en—en—en gee Lewe aan hulle aan wie Hy wil.” Dis 
wat die Skrif gesê het.

Nou, ons sien hierdie ure waarin ons is, hierdie stadium, en ons sien wat dit was. En die Heilige Gees 
bestraf die eeu wat Hom uitgesit het. Maar, in dit alles, het julle opgelet: “Aan hom wat oorwin”? 
[Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Selfs in daardie wêreldse, bose kerkeeu: “Hy wat oorwin.”

33

Ons vind hier dat God altyd oorwinnaars gehad het. Hy het oorwinnaars gehad in elke eeu. Daar is 
altyd, elke keer, in elke eeu wat daar op die aarde was, het God altyd iemand gehad op wie Hy Sy hande 
kon lê, as 'n getuie op die aarde. Hy was nog nooit sonder 'n getuie nie, alhoewel soms net een. Maar 
iemand oorwin, nou, soos die heiliges van ouds.

En 'n—'n baie goeie man, 'n geleerde, het gesê, na Die Sewe Seëls, het hy gesê: “Broer Branham, jy 
synde 'n—'n tipeerder, tipoloog, liewer,” gesê: “hoe op aarde gaan jy daardie Kerk in die Wegraping sit 
sonder die Verdrukkingsperiode, in 'n tipe?” Hy het gesê …

34

Julle sien, as dit 'n tipe is, moet daar 'n … moet daar … As daar 'n antitipe is, moet daar 'n tipe wees 
vir daardie antitipe om van te kom. En alles wat ek sê, wat waar is, het 'n tipe. Dit het 'n tipe. Jy het 'n 
skaduwee. En die Bybel het gesê: “Die ou dinge was 'n skaduwee van die nuwe dinge wat sou kom.”

Hy het gesê: “Maar nou het jy die Ou Testament as 'n skaduwee geneem. Nou,” het hy gesê: “wat 
gaan jy met hierdie Kerk doen?”

Hierdie man kom van 'n … 'n Groot man, 'n groot leermeester wat 'n boesemvriend van my is, baie 
goeie man, en hy's 'n lieflike broer. Ek—ek sou nie waag om een woord teen die broer te sê nie. Ek sou 
nie, in elk geval nie. As—as 'n … As 'n Christen, sou ek niks teen hom sê nie. Hy—hy—hy stem nie met 
my saam oor daardie een onderwerp nie, maar hy—hy is my kosbare broer. Ons eet saam. En, o, hy's net 
'n keurige kêrel. Ek neem sy tydskrif, lees sy artikels. En hy skryf sommige van myne, ensovoorts. En ek

35
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het menige teks geneem uit wat ek—ek gelees—gelees het van sy artikels, hom hoor sê het. Hy's 'n 
groot man, maar hy—hy kan net nie met my saamstem nie. Ek waardeer dit, sy opregtheid. Alhoewel hy 
nie een van diegene is wat jy kan oorrompel, wat net moet saamstem met alles wat jy sê nie. Hy het sy 
eie oortuiging en hy staan daarvoor. Ek waardeer dit. En hy's 'n goeie man. O, ek—ek is glad nie 'n 
leermeester of geleerde nie, maar hierdie man is beide leermeester en geleerde.

Maar ek—ek kan nie met hom saamstem nie, want ek sien dit nie. Maar dit het nie betrekking op 
verlossing nie, dit het betrekking op die Koms van die Here. Hy sien dat die Kerk deur die 
Verdrukkingsperiode moet gaan vir reiniging. Ek sê die Bloed van Jesus Christus het die Kerk gereinig. 
Sien? Dit het geen …

36

Ek glo dat die kerk deur die Verdrukkingsperiode gaan, kerkorganisasie, maar nie die Bruid nie. Sou jy 
'n vrou kies wat jy moes reinig voor jy met haar getrou het? Sien? Christus se Bruid is gekies, en Sy is 
Uitverkore. En Sy is God se Bruid, die Bruid van Jesus Christus.

En nou het hy gesê: “Hoe gaan jy dit tipeer, as daardie Bruid uitgaan, opgaan voor Sy deur die 
Verdrukkingsperiode gaan?” Het gesê: “Ek het Skrifte wat jou wys dat die Kerk in die Verdrukkingsperiode 
is.”

37

Ek het gesê: “Lees net die Sesde Seël, dis al, sy is net daar onder die Verdrukkingsperiode. Maar 
vind uit, net voor dit, is die Bruid klaar weg. Sien? Sy is in Heerlikheid op daardie tydstip. Sy het geen 
reiniging nie.” Sien?

“Hy wat in My glo, het die Ewige Lewe, en sal nie in die veroordeling of die Oordeel kom nie, maar 
het oorgegaan uit die dood in die Lewe.” Christus het die belofte gegee dat ons nie eens by die Oordeel 
sou staan nie. So vrylik het Hy my plek ingeneem, totdat ek absoluut vry is. Wanneer ek kwytgeskeld is, 
is ek kwytgeskeld. Hoe kan Hy my uit die pandjieswinkel neem, 'n duidelike kwitansie kry, as … Hoe kan 
Hy my Verlosser wees en my uit die pandjieswinkel neem, en die makelaar steeds sê ek behoort aan 
hom? Ek het 'n geskrewe kwitansie gekry, amen, sien, geskryf deur die Bloed van Jesus Christus. Sien? 
Nou, daarin, hier is waar ons kom.

Hy het gesê: “Nou, hoe gaan jy daardie uitverkore Bruid waarvan jy nou praat, skei, hoe gaan jy Dit 
onder 'n tipe plaas?”

Ek het gesê: “Baie goed.” Ek sê: “Hier is dit. Nou, in Matthéüs, die 27ste hoofstuk en die 51ste 
vers.” As ons …
38

Laat ek dit net lees, en dan het ons—ons dit goed. Dan vind ons uit of dit getipeer is of nie, of dit 
die uitverkore Bruid is. Matthéüs, die 27ste hoofstuk en die—en die 51ste vers. Goed. Ons lees dit by die 
kruisiging van ons Here.

En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, ...

Nou, dit was die wet. Die wet het net daar geëindig. Want die sluier het die gemeente weerhou van 
die heilige artikels van God. Net 'n gesalfde priester het daar ingegaan en dit, een keer 'n jaar. Onthou? 
[Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Nou, God, met Sy Eie hand, let op: “van bo na onder,” nie van onder na 
bo nie. Dis omtrent veertig voet hoog. Let op, nie van onder na bo nie, maar “van bo tot onder,” het 
gewys dit is deur God gedoen. Skeur die sluier in twee, dan egter, enigiemand, wie ook al wil, mag kom 
en deelneem aan Sy heiligheid. Sien? Goed

39

... van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;

en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.

En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en 
aan baie verskyn.

Daar is daardie Uitverkorenes, daardie Bruid. Nie die hele Joodse kerk het op daardie tydstip na vore 
gekom nie. Almal van hulle het dieselfde offer gemaak. Hulle almal was onder die gestorte bloed van die 
lam. Maar daar was 'n uitverkore Groep; en daardie uitverkore Groep, sodra die gebeurtenis gekom het, 
wat regtig Daarin geglo het met opregtheid. Nou kom ek by die woord oorwin. Hou dit nou. Hierdie wat 
regtig oorwin het, opreg dieselfde offerhande gemaak het wat die res van hulle gemaak het, maar, in 
opregtheid, die dinge van die wêreld oorwin. Toe die versoening regtens vir hulle gemaak is, was hulle in 
die paradys tot wat afgespeel het op daardie tydstip. Toe daardie tyd aangebreek het, het hulle oorwin 
en gerus, geslaap; sien: “baie liggame van hulle wat in die stof geslaap het,” sien, geslaap.

40

Nou, as ons tyd gehad het, kon ons teruggaan na Daniël, toe, Daniël, daardie uitverkore een wat 
oorwin het. En Hy het gesê: “Maak die Boek toe, Daniël, want jy sal in jou bestemming rus. Maar 
wanneer die Prins kom, wat vir die volk sal staan, sal jy in daardie plek staan.” Hier is dit. Daniël, hierdie 
profeet van God, het die endtyd sien kom. En Hy het gesê: “Daniël, jy sal in  jou  bestemming  staan  op

41
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daardie dag.” En hier was hy, het uitgekom; nie die hele Israel nie, maar die Bruid-tipe van Israel. Nou, 
die res van Israel kom nie uit voor die algemene opstanding nie.

En nou, by die Koms van die Here Jesus, hulle wat regtig Sy Koms liefhet, wat daarvoor lewe; 
wanneer Hy in die lug verskyn, sal die Kerk wat dood is in Christus opstaan, en hulle sal verander word in 
'n oomblik. Die res van hulle sal niks daarvan weet nie. Onthou: “Het verskyn aan diegene in die stad.” 
Sien? Die—die—die Wegraping sal so wees. Ons sal mekaar sien, en ons sal hulle sien. Die res van die 
wêreld sal hulle nie sien nie. Dit sal weggeraap word as 'n geheime weggaan. Wag vir daardie tyd!

42

Dan terug te keer na die aarde vir daardie glorieryke Millennium, dan die duisend jaar … “Die res van 
die dooies het nie vir 'n duisend jaar gelewe nie.”

En toe het die algemene opstanding voortgekom, waar, die hele Israel. En ook, kyk hier, die twaalf 
apostels, die twaalf aartsvaders, almal verteenwoordig. En ons het nog nooit daarby uitgekom nie. 
Miskien, as die Here wil, sal ons daarby kom in die Testament, hoedat daardie mure van jaspis, en twaalf 
klippe, twaalf poorte, twaalf fondamente, alles wat voorgestel is. Hier is hulle op twaalf trone, die engel-
boodskappers van daardie dae, om oordeel te gee oor diegene wat hulle boodskap verwerp het. Amen. 
Daar kom daardie groot uur voort. Ja.

43

Watter dag, watter tyd waarin ons lewe! Hoedat ons dit moet nagaan, Kerk. Nou ons praat oor 
hierdie dinge wat kom, wat gaan kom. Nou, vandag, laat ons terugval hiernatoe en kyk, onsself 
ondersoek en kyk of ons reg in die Geloof is.

Nou laat ons praat van 'n paar oorwinnaars vir 'n paar minute, in die dae van Noag se tyd, wat 
getipeer is deur Jesus Christus, om soos vandag te wees.
44

Ek veronderstel om tien minute te hê. Nou sal ek 'n halfuur wees. Ek het pas begin, die eerste 
bladsy. Ek sal 'n paar van hulle oorslaan, as ek kan. En kry wat …

In Noag se tyd, tipe van vandag: Jesus het daarna verwys en gesê: “Soos dit was in Noag se tyd, 
so sal dit wees met die Koms van die Seun van die mens. In Noag se tyd, so sal dit wees met die Koms 
van die Seun van die mens.” Let op, daar was daardie hele wêreld voor die sondvloed, miskien van 
miljoene mense, daar was agt oorwinnaars. Agt mense het oorwin, dit was ware, egte oorwinnaars. Daar 
was Noag se drie seuns en hulle vroue, en Noag en sy vrou. Agt het oorwin, wat in die ark ingekom het 
op die regte tyd. Hoe het hulle dit gedoen? Hulle het geluister na die Woord van God. Hulle was nie buite 
die deur gevang nie. Hulle is gevang binnekant die deur.

O, my geliefde vriende, moenie daardie deur laat toegaan nie. Jesus het gesê: “Soos dit was in 
daardie dag, so sal dit wees met die Koms van die Seun van die mens.” (Dankie, broer.) “So sal dit wees 
met die Koms van die Seun van die mens.” Nou, daar's iemand wat buite daardie deur gevang gaan word.

45

Baie van hulle het dalk goeie bedoelings gehad, en: “Eendag, as sulke dinge gebeur, sal ons saam 
met Broer Noag ingaan, want hy's 'n goeie kêrel.” Maar, julle sien, dit het net agt binnekant gevang.

Nou, dink nou mooi. As jy rondlê, rustig raak, kom in. Maak gou, vinnig, want die deur kan enige tyd 
sluit.

En daar was altyd 'n ark in God se ekonomie. Daar was 'n ark in die dae van Noag, vir die redding 
van Sy mense. Daar was 'n ark in die dae van die wet, ark van getuienis. In die dae van die wet, het 
hulle die ark gevolg.

46

En daar is nou 'n derde bedeling; soos Noag se tyd, Lot se tyd, en nou hierdie tyd. Daar is nou 'n 
ark. En daardie ark is nie 'n denominasie nie, ook is dit nie goeie werke wat jy doen nie. Dis “deur een 
Gees,” Romeine 8:1: “ons is almal gedoop tot een Liggaam, in die domein van daardie Koninkryk, een 
Geestelike doop.” Maak nie saak hoe goed, hoe sleg, wat ook al nie, jy's in daardie Koninkryk deur—deur 
Heilige Gees doop. Sien? Dis die enigste manier hoe jy oorwin. Dis almal wat onder die gestorte Bloed is, 
is oorwinnaars, want jy kan nie self oorwin nie. Dis Hy wat vir jou oorwin het. Jy rus.

“Hoe sal ek dan weet, Broer Branham, dat ek Daarbinne is?” Kyk watter soort lewe jy lewe. Kyk net 
rond. Kyk of dit net deur jou uitgeleef word, outomaties. Of, moet jy inspan en trek, sien, dan doen jy 
dit. Maar moenie dit probeer doen nie. Het julle ooit probeer? Ja. Moenie.

Net soos om 'n babatjie se arm in 'n mougat te sit, julle sien. Hy's net op, af, oor, en alles anders. 
Sien? Hy kan dit nie doen nie. “Trek jou jas aan, skat.” Hy kan dit nie doen nie. Klein armpie is op, af, 
oral. Dit neem jou vaste hand.

47

O, hoe bly is ek, ek kan net my hand oorgee aan Vader, sê: “Here Jesus, ek kan nie Daarin kom nie. 
Help U my. Trek die jas vir my aan.” Ek het opgehou probeer. Laat Hom dit net doen. Sien?

As die babatjie aanhou probeer: “O, ek kan dit doen. Ek kan dit doen.” En hy's net oral. Hy kan dit48
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nie doen nie.

Jy kan ook nie, ek ook nie, maar as ons net sal stil hou en Hom dit laat doen. Gee net oor aan Hom: 
“Hier, Here, hier is ek. Laat—laat my net niks wees nie. Ek—ek gee oor. Plaas U my hand op die regte 
plek.” Dis die triomf. Dis oorwinning.

Die ding wat jy moet oorkom is jouself, jou idee, jou ding, en gee jouself aan Hom oor. Hy het vir jou 
oorwin. Hy ken die weg; ons nie.

Maar in Noag se tyd was daar agt oorwinnaars, en dis wat ingegaan het. Hulle was binne gevang.49

Nou kyk, vriende. Ek glo hulle neem dit op. En as dit op televisie is, of nie tel- … verskoon my, 'n 
band. Wat jy ook al doen, wie nou luister, of wie hierna sal luister, die uur is baie laat, en jy het wel 
goeie voorneme, maar word binnekant gevang. Nou, moenie sukkel nie. “Nie hy wat wil, of hy wat 
hardloop nie, maar God.” Laat God net. Gee jouself net aan Hom oor en stap voort met 'n volmaakte, 
tevrede geloof, dat: “Wat God belowe het, is Hy in staat om te doen.” Nie aansluit by een denominasie, 
'n ander denominasie, wat dit, dat, of die ander bestuur, dit probeer nie. Gee jouself net oor aan God en 
wandel met Hom, vreedsaam, stil, ononderbroke. Hou net aan om met Hom te wandel. Dis reg.

Dis wat ek vir ons broer gesê het wat pas die—die ineenstorting gehad het. Sien? “Gee net oor aan 
Hom. Hy's hier, Hy Wat geweet het wat jy gedoen het en wat jou wese veroorsaak het en op hierdie 
manier gedoen het, en dit alles. Hy weet alles van jou en nou het Hy jou net terug vertel wat om te 
doen. Nou,” het ek gesê: “enigste ding wat jy moet doen, is om dit net te gaan doen. Dit is, vergeet 
alles van die verlede, loop, lewe vir die toekoms, in die Heerlikheid en Teenwoordigheid van God.”

Agt oorwinnaars.

In Daniël se tyd was daar vier oorwinnaars wat die toets van vuur en leeu kon deurstaan.50

Nou, daar word van ons verwag om getoets te word. Dis 'n goeie les vir my—my broer daaragter, 
ook. “Hy wat na God toe kom, moet eers getoets word.” Getoets (wat?) met die Woord. Dis God se 
toets. Glo julle dit? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] “Hy wat na God toe kom, moet getoets word.” Dit 
wys net 'n ware kind, dan, sien, word getoets. En wanneer die toets aanbreek … Jy kan nie oorwin tensy 
daar 'n toets aan jou gegee word nie. En wanneer toets gegee word, is dit om te sien of jy kan oorwin 
of nie. En Jesus het gesê: “Aan hom wat oorwin,” die toets. Die toets is die grootste ding wat ooit met 
jou gebeur het. Ek glo dit is geskryf in die Skrif, Petrus het gesê, dat: “Ons beproewinge is vir ons meer 
werd as kosbare goud.” Dis 'n toetstyd. Dis een goeie bewys vir ons dat God met ons is, wanneer ons 
getoets word, want alle kinders van God word getoets en beproef.

En Daniël, 'n man, 'n profeet; Sadrag; Mesag; en Abednégo; Daniël was die profeet; en dit was die 
grootte van die Kerk in daardie dag, ek bedoel, die Bruid. Daar's baie kerk, omtrent twee miljoen van 
hulle het daarheen gegaan. Maar daar was … Dit was die grootte van die oorwinnaar. En daardie 
oorwinnaars is op die proef gestel. En elke oorwinnaar moet op die proef gestel word. En toe hulle gesê 
het: “Neem terug wat die Woord sê, of word jy in die vuuroond gegooi,” het hulle enigiets behalwe die 
Woord geweier.

51

En toe Daniël 'n toets gegee is, dat hy moes terugneem wat die Woord gesê het, dat hulle na die 
tempel moes leun, soos Salomo gebid het, en Hy hulle sou verlos van alle dinge. God sou uit die Hemel 
hoor as hulle sou lê … na die tempel kyk en bid. En gesê: “As iemand bid binne hierdie hoeveelheid dae … 
En ons is Medo-Perse, wat nie ons wette kan verander of wysig nie. Daardie man sal in die leeukuil 
gegooi word.”

52

Hulle het 'n strik vir hom gestel. Ek glo daardie profeet het dit geweet. Maar hulle het 'n strik vir hom 
gestel. Hy het nederig gewandel. Toe dit tyd geword het vir hom om te bid … Toe, het hy geweet, by die 
tuisplek in Jerusalem, was daar 'n brandende offer op die altaar. Daniël was nie bang vir daardie spioene 
nie. Het die skerms opgelig en die luike teruggegooi, en op sy knieë neergekniel en sy hande na God 
gegooi en gebid. Hoekom? Lewe of sterf, hy het die oorwinning behaal. En, daarom, soveel oorwinning 
totdat die leeus dit nie kon eet nie. Hy—hy het oorwin.

Die … Sadrag, Mésag, Abednégo het soveel oorwinning behaal totdat die leeu … totdat die vuur hulle 
nie kon brand nie. Julle weet, oorwinning is 'n moeilike ding om uit te brand, of op te eet, of enigiets. 
Sien? So, hulle, hulle het dit gehad.

Ek mag 'n ander karakter noem. In die dae van Lot, Jesus het daarna verwys, daar was net drie wat 
oorwin het, Lot en sy twee dogters. Nie eens sy vrou nie; het nie oorwin nie. Sy—sy het begin. Sy's 'n 
tipe. Wens ons het tyd gehad. My dertig minute is nou verby. Sien? Sien? Sy, sy het goed gedoen, sy 
het weggegaan.

53

Nou ek moet dit vir julle gee, net 'n oomblik. Baie  van  julle  het  ook  weggegaan.  Baie  van  julle  het
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hierdie dinge verlaat, om julle standpunt in te neem, nadat julle Dit deursoek het deur die Skrif en vind 
Dit is reg. Julle het die bevestiging van die Almagtige God gesien; nie deur iemand, wat iemand gesê het 
was 'n bevestiging. Wat die Bybel gesê het sou wees, en hier doen Dit dit. Julle het gesien Dit was die 
Waarheid. So, jy het weggetrek om Sodom te verlaat, die denominasie te verlaat, die dinge wat jou bind 
aan 'n geloofsbelydenis te los; en om Christus te volg, deur die Heilige Gees wat Homself bevestig deur 
die geskrewe Woord van God. Met ander woorde, jy het die Bybel geneem in plaas van die 
geloofsbelydenis. Jy het vertrek om te volg.

Wel, Lot se vrou het dieselfde ding gedoen, julle weet. Sy het weggegaan, om saam met Lot te 
gaan, haar man te volg, haar kinders, haar geliefdes, maar Dit was nie in haar hart nie. Sy het steeds 
die wêreld liefgehad. So dit is moontlik dat jy 'n begin kan maak, en steeds die wêreld in jou kan hê. 
Sien? Sy het nooit oorwin nie. En selfs al was sy goed op die pad, het dit haar uiteindelik omvergewerp. 
Sy moes daardie een groot, lang, laaste kyk neem. Dis daar waar sy gevang is. Moenie eens terugkyk 
nie. Moenie enige begeertes hê nie. Bly voortgaan. Plaas jou gedagtes op Gólgota en bly beweeg na 
Christus toe. Sien?

54

Sy het begin as 'n oorwinnaar, maar sy het nooit oorwin nie. O, sy het die denominasie verlaat. Sy 
het. Sy het uit Sodom uitgestap, saam met Lot. Maar sy wou teruggaan en haar hare laat sny. Julle 
weet wat ek bedoel. Sien? Sy moes teruggaan. Sy kon net nie die—die toets deurstaan nie. Sy moes 
weer terugkyk, om te sien wat die res van hulle gedoen het. “O, jy weet, ek het 'n paar goeie vriende 
daaronder gehad, per slot van sake. En, per slot van sake, mag dit net 'n klein—'n klein skuif wees. Ek 
weet nie of dit reg kan wees of nie. Ek—ek het net hierdie man se woord daarvoor, hoewel hy my man is. 
Maar tog …” Jou pastoor is jou man, geestelik gesproke, sien jy. “Nou, of dit reg kan wees of nie, weet 
ek nie. Miskien was sy openbaring nie reg nie.”

55

Dan, as jy nie volkome tevrede is nie, jy nie heeltemal weet dat Dit die Woord van God is nie, dan—
dan kan jy nie gaan nie. Sien? Jy moet regtig uitverkoop wees. Jy moet weet. Nie net sê: “Wel, ek sien 
ander dit doen. Ek sien 'n teken.”

Julle weet, Israel het begin, ek kon dieselfde ding sê en dit hier inbring. Hulle het begin, tweemiljoen 
sterk, en het geëindig met twee manne. Reg. Hulle het die werke van God gesien. Hulle het die 
manifestasie van die Gees gesien. Hulle het groot, magtige wonderwerke gesien wat daar in Egipte 
gedoen word, en alles, en het begin. Maar dit—dit was nie in hulle hart nie. Hulle het nie oorwin nie. 
Hulle het net uitgekom. En Jesus het gesê: “En hulle het omgekom in die woestyn,” en is Ewiglik dood. 
“Elkeen van hulle is dood,” dit beteken Ewige skeiding. Elkeen van hulle het in die wildernis verrot.

56

Maar daar was twee manne, Josua en Kaleb. En toe dit by die konfrontasie kom, was die hindernisse 
so groot dat hulle gelyk het soos sprinkane langs hulle. Josua het uitgeroep saam met Kaleb en gesê: 
“Ons is meer as in staat om dit te doen.” Hoekom? “God het so gesê.” En hulle was oorwinnaars. Hulle 
het oorwin. Hulle was diegene wat bevoorreg was, uit daardie hele groot organisasie van mense, om die 
ware, uitverkore Bruid in die beloofde land in te neem. Josua en Kaleb in die voorste linies daarbuite, 
soos die twee generaals, het hulle reg na die rivier gelei en die rivier oorgesteek, oor tot in die beloofde 
land. Hoekom? Hulle het die Woord geglo, maak nie saak wat nie.

57

Toe het Datan opgestaan. Datan, liewer, het opgestaan, en so ook Korag, en hulle het probeer sê: 
“Hierdie man probeer homself bo al die res van ons maak; hy's meer heilig as die res van hulle.” Nadat 
God die man deeglik bevestig het. Hulle het gesê: “Ons sal net 'n groep mense begin en ons sal dit, dat, 
of die ander maak, en ons sal ons organisasies maak, ons sal doen …” En hulle het gesterf en omgekom.

58

Maar daardie manne het daardie Woord van die Here gehad en hulle het Daarby gebly, en hulle het 
oorgegaan.

“Nie hy wat begin nie; hy wat klaarmaak.” Baie begin die wedloop, maar daar's Een wat dit 
klaarmaak. Daar sal baie kerke begin, baie groepe mense. Daar sal een Groep klaarmaak. Dis die 
oorwinnaars.

Lot se dag, ja, sy moes daardie een groot, lang terugblik hê. “O, ek laat So-en-so agter daar, 
daardie goeie tye wat ons altyd gehad het. Ek sal dit nooit vergeet nie.” En sy is gevang, uitgesluit, 
soos dit was in die dae van Noag. Sy was uitgesluit, sonder genade, en sy het omgekom. En die—die 
knop staan steeds daar vandag. Hulle beweer (ek weet nie) jy kan 'n stuk daarvan afbreek en dit sal 
teruggroei, 'n soutpilaar. As julle ooit daardie film van Sodom En Gomorra sien, sal julle die oorspronklike 
soutpilaar sien wat daar gestaan het.

59

Nou, daar's 'n verskil tussen 'n soutpilaar en 'n Vuurkolom. Sien? Jy moet een kant toe draai. Ja.

Let op, in Johannes die Doper se tyd. In Johannes die Doper se tyd, is daar ses gevind wat oorwin 
het. Alle eeue het hulle oorwinnaars gehad. In Johannes se tyd het hulle ses gehad, dit was Josef en 
Maria, Sagaria en Elisabet, Simeon en Anna. 'n Man en  'n  vrou,  'n  man  en  'n  vrou,  'n  man  en  'n  vrou;

60
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sien, tipe van Christus, die Kerk; Christus, die Kerk; Christus, die Kerk; Christus, die Kerk. Sien? Sien?

Let op, dit begin by die natuurlike mens. Nee, Mo- … Josef, die natuurlike man, Josef, wat was hy? 'n 
Timmerman. Toe die priester, wat was hy, sien? 'n Prediker in die huis van die Here; Sagaria. En van daar 
af, na Simeon, 'n profeet en 'n profetes. Sien …?… Regverdigmaking, heiligmaking, doop met die Heilige 
Gees. Amen. Sien julle dit nie? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Perfek. Ses het oorwin. Al die res van 
hulle, hulle het hulle offerhande geoffer en alles, maar hierdie was Uitverkore. Hulle het oorwin.

Let op elke kerkeeu. Dieselfde oorwin wanneer hulle, elke seun uit elke kerkeeu, die versoeking van 
daardie eeu oorwin. Ek het die Skrifte hier. Ek dink nie ons het regtig tyd om dit te maak nie, maar ons 
ken elkeen van die kerkeeue. Dieselfde nou. Dis net soos iemand wat …

61

Sien, soos ek aan die begin gesê het, jy word verslaan gebore. En daardie geboorte kan jou nooit 
tot—tot Lewe bring nie, want jy is verslane gebore. En jy's in 'n verslane wêreld, onder verslane mense, 
onder verslane geloofsbelydenisse, verslane denominasies. Jy moet op 'n manier tot oorwinning kom.

Dis net soos 'n lelie. Waar is … 'n Lelie, dink ek, is een van die mooiste blomme wat daar is. Ek is baie 
lief vir daardie groot calla lelies en damlelies. Ek dink daar's skaars iets so mooi soos 'n yslike groot 
damlelie, noem dit waterlelie. Hoe glansryk is dit nie! Nou, waar kom dit vandaan? Dis 'n saadjie, onder in 
die bodem van 'n modderige, vuil dam. En daardie saadjie, tog, al die glans wat ooit daarin sal skyn, is 
net daarin, wanneer dit in daardie modder is. Maar dit moet strewe, daagliks, in die wete dat daar iets 
is. Dis swart. Dis vuil. Dis smerig. Dis slymerig. In daardie slym waarin dit lewe, tog druk dit sy weg deur 
die modder, die vuil, en die waters, en die stagnante plekke, totdat dit sy kop uitsteek in die lig en 
uitdruk wat die heeltyd daarin verborge was.

62

Ek dink dis 'n oorwinnaar, wat eenmaal in sonde was, eenmaal dinge gedoen het wat verkeerd was, 
moenie nou daaroor bekommer nie. Eenmaal dinge gedoen wat verkeerd was, toe, nou waarom weer 
terugkyk in die dam? Sien? Kyk, jy het …

God, deur Sy voorbestemming, sien, het hierdie saad tot lewe gebring, en dit druk homself, sien, kom 
na die lig. En nou, bo-op dit alles, het dit oorwin. Sien? Dit druk homself nie daar onder uit nie. Dit gaan 
op om homself uit te druk.

63

Ook het jy nie, in jou—jou sonde, en owerspel, en alles waarin jy geleef het nie. Jy het niks 
uitgedruk nie. Maar daar was 'n saad daarin en dit het 'n kans gekry om homself in Lig in te druk. En nou 
is jy in die Teenwoordigheid van Jesus Christus, met die Seun Lig. Dit het uitgebring wat jy regtig was in 
die begin. Sien julle wat ek bedoel? Jy het die Lig gesien. Jy het uitgeblom. Jy het jou hart blootgelê en 
nou is jy 'n lelie.

Onthou julle my preek oor die lelie? Eerwaarde Lelie, hoe hy arbei. “En tog spin hy nie. En tog, 
Salomo, in al sy heerlikheid, is nie beklee soos een van hierdie nie.” Hy—hy—hy—hy—hy … Kyk na hom. 
Hy is gereed om te gee- … Hy neem niks vir homself nie. Die lelie gee niks om vir homself nie. Wat doen 
hy? Hy—hy gooi sy skoonheid uit, sy lewe, dat ander kan sien. Sy lewe word uitgedruk, dat ander die 
heerlikheid kan sien wat in hom is, wat in hom was in daardie modder. Nou is hy bo.

64

Dis die oorwinnaar. Hy het die modder oorwin. Hy het die dinge van die wêreld oorwin. En nou gee hy 
homself vrylik uit. Almal kan na hom kyk. Sy lewe, jy kan nie 'n vinger daarop sit nie. Sien? Hy's 'n ware 
oorwinnaar. Jy kan nou niks oor hom sê nie. Sê: “Hy het uit die modder gekom.” Maar hy's nie nou in die 
modder nie. Hy's bokant dit. Amen. Jy kan nie nou terugwys wat hy was nie. Wat is hy nou? Hy's bo.

Dan kom die by verby en sê: “Dis wonderlike parfuum. Ek glo ek sal gaan en my deel kry.”

Hy maak net sy hart oop: “Kom nou. Goed.” Alles neem van hom. Sien? Hy, hy's 'n ware pastoor. Hy 
druk die Heerlikheid van God uit. En kyk waar kom hy vandaan. Hy moes oorwin om dit te doen.

Eenkeer was hy of sy jonk en mooi, pragtig. Hulle het 'n klomp versoekings gehad om deur te gaan, 
maar hulle het dit oorkom. Sien? Hulle het oorwin. Nou druk hulle die ware skoonheid van Christus in hulle 
lewe uit. Let op, druk uit, deur die modder.

65

Jesus het ons die voorbeeld gegee, hoe om dit te doen. Nou wil ons weet hoe om te oorwin. Jesus 
het vir ons gesê hoe om dit te doen. Sien? Nederigheid! Homself omgord, 'n handdoek geneem en die 
dissipels se voete gewas en hulle afgedroog. Die einste God van die Hemel het Homself verneder.

Ons wil nie verneder word nie. Dis waarom vroue nie wil hê hulle hare moet uitgroei nie; die rede 
waarom hulle nie wil aantrek soos dames moet aantrek nie. Soos, mans wil nie, sien, dis dieselfde ding. 
Hulle wil nie. Hulle, hulle word verneder.

Maar, Jesus, voortdurend! Kyk Wie Hy was. Grootheid! Ek gaan iets sê. Grootheid verneder homself. 
Groot verneder homself. Grootheid!
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Ek het die voorreg gehad om 'n paar groot manne te kry, te ontmoet. En dis hierdie kêrels wat 'n pak 
klere het en vyftig sent in hulle sak, en om te ratel, dis die kêrel wat dink hy's iets as hy niks is nie. 
Maar ek het by groot manne gestaan, ek bedoel groot manne met uitgerafelde moue, boeie. Hulle laat 
jou dink jy's die groot persoon. Sien?

66

Grootheid is nederigheid. Moet dit nie vergeet nie, Kerk. Grootheid word uitgedruk in nederigheid, nie 
hoe goed jy kan wees nie.

Ek bedoel nou nie vuil nie. Ek—ek bedoel nederig van gees. Sien? Ek bedoel nie net gaan—gaan uit 
en … Gaan was en maak skoon. Dit, jy behoort dit te doen. Jy weet dit. Sien?

Maar ek praat van nederigheid, egte nederigheid, nie iets wat aangesit word nie. Iets wat is, wat 
ware nederigheid is.

Jesus het vir ons gesê hoe om dit te doen. Hy het oorwin. Beteken … Oorwin beteken “om die toets 
te deurstaan,” dis reg, soos al die ou heiliges gedoen het; soos Jesus gedoen het: te midde van al Sy 
vyande, het Hy die toets deurstaan. Alles waarteen Hy getoets is, Hy het dit deurstaan. In die einste 
gesig van siekte, en Hy as Messias, het Hy hulle genees. In die aangesig van die dood, het Hy dit weer 
lewendig gemaak. In die aangesig van Gólgota, Sy Eie dood, het Hy dit verslaan deur Homself oor te 
gee. Hoekom? Deur die Woord. Gesê: “Vernietig hierdie Tempel en Ek sal dit in drie dae oprig.” Die Woord 
het so gesê. Sien? En in die teenwoordigheid van die dood, het Hy dit verslaan. Hy het die dood oorwin. 
In die teenwoordigheid van die hel, het Hy die hel verslaan en die hel oorwin. Ja. In die teenwoordigheid 
van die graf, het Hy die graf oorwin. Hoekom? Alles deur die Woord en nederigheid. O, goeiste! Daar's die 
ware Man. Daar's die Een om jou voorbeeld te maak. Sien? Hy het alles verslaan, dit oorwin.

67

Kyk. Versoeking was vir Hom. Weet julle dit? Die Bybel het gesê: “Hy is versoek in alle opsigte soos 
ons is, tog sonder sonde.” Hy is versoek deur—deur drank. Hy is versoek deur vroue. Hy was versoek 
deur alles wat versoek kon word. Hy is versoek deur alles wat ons is. Hy was 'n Man en tog kon jy nie 'n 
merk op Hom plaas nie. Ja, meneer.

68

Oorwin beteken “om die duiwel te herken in elkeen van sy toertjies.” Baie mense sê: “Daar is geen 
duiwel nie. Dis net 'n gedagte.” Moet jy dit nie glo nie. Daar's 'n ware duiwel. Hy's net so werklik soos jy 
is of enigiemand. 'n Ware duiwel en jy moet hom werklik herken. Jy moet weet hy's 'n duiwel. Dan, 
dieselfde tyd wat jy—jy hom herken en weet dat hy 'n duiwel is en hy teen jou is, dan, om te oorwin, 
moet jy erken dat die God in jou groter en magtiger is as wat hy is, dat die Een wat in jou is hom alreeds 
oorwin het. En deur Sy genade is jy meer as 'n gelyke vir hom. Amen. Daar's ware oorwinning, wanneer 
jy herken.

Jy kyk terug, sê: “Ek doen dit en ek doen dat,” dan, nee, jy—jy, jy's verslaan.69

“Maar daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is, wat nie na die vlees wandel nie, 
maar na die Gees.” Dan besef jy dat jy oorwin het.

En julle weet dat hy 'n duiwel is. Jy kan nie sê: “Ek het 'n siekte en ek—ek—ek—ek glo nie dit is 'n  
siekte nie.” O, ja, dit is 'n siekte. Jy het kanker, jy “glo nie dit is 'n kanker nie.” Dit is 'n kanker. Dit is 'n 
kanker.

Maar, onthou: “Groter is Hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is.” Jy moet besef dat die Heilige 
Gees wat in jou is, alreeds hierdie ding oorwin het. En Hy's in jou, en jy kan oorwin deur Hom. Dis presies 
sinvol, presies soos die Skrif geskryf is. Oorwin!

Ek moet opskud. Ek het klaar vyf-en-veertig minute nou. Ek loop nou regtig oortyd.

Let op, oorwin! Die God wat in jou is, is groter as die een wat in hom is. Die god van die wêreld is nie 
so groot soos die God van die Hemel, wat in jou is nie, net soos min as wat duisternis in die 
teenwoordigheid van lig kan staan.

70

Nou, duisternis kan nie standhou in die teenwoordigheid van lig nie. Ek gee nie om hoe donker dit is 
nie, lig sal dit uitwis. Dit kan nie standhou nie. Glorie! Maar jy neem soveel duisternis wat jy wil en 
probeer een keer teen lig staan, sien wat gebeur het.

Dis die Een wat in jou is, is Lig. En die een wat in die wêreld is, is duisternis. So, die Lig het bewys 
om die duisternis te oorwin, en die mens wat in Christus is en weet dat hy die dinge van die wêreld 
oorwin het. Amen. Dit het glad nie meer bande met jou nie. Jy's vry. “Wandel in die Lig, soos Hy in die Lig 
is, en die Bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde, en ons het gemeenskap met mekaar.” Daar 
het julle dit.

“Hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is.” Nou, as jy terugkyk en jy word veroordeel, 
dan is jy steeds in die wêreld. Maar as jy bo dit lewe, dan het Hy wat in jou is, jou bokant die duisternis 
gelei.

71
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Soos die lelie, is hy bokant die duisternis van die modder. Hy is bokant die duisternis van die 
modderige waters. Hy's in die lig, weerspieël die skoonheid wat in hom gesit was voor hy die modder 
verlaat het. Amen.

Nou voel ek—ek soos 'n uitroepende Christen. Wat daarbinne was deur God, aan die begin, dit het sy 
weg deurgedruk, oorwin. Dit het die dop oorwin. Dit het die modder oorwin. Dit het die waters oorwin. 
Dit het alles oorwin, en was 'n oorwinnaar en het die skoonheid en Heerlikheid van God weerspieël.

Dis hoe elke gelowige maak. Dis hoe Noag gemaak het. Dis hoe Lot gedoen het. Dis die manier. Kyk in 
watter gemors was hy. Dis hoe Moses gemaak het. Dis hoe Josua gemaak het. Dis hoe Daniël gemaak 
het. Dis hoe Sadrag, Mesag gemaak het. Dis hoe Johannes die Doper gemaak het; Sagaria, Elisabet. Dis 
hoe Simeon, dis hoe Anna, elkeen van hulle gemaak het. Hulle het die modder oorwin wat daar om hulle 
was en in hulle ingepak. Het hulle kop bokant die ding uitgesteek en die Heerlikheid van God uitgestraal. 
Dis wat 'n ware Christen doen.

72

Onthou, Jesus het Haar gewys hoe dit gedoen word. Veertig dae van versoeking, Hy was versoek bo 
enige mens wat ooit versoek kon word, in die versoeking van Jesus Christus. Kyk. Hy het ons gewys hoe 
dit gedoen word.

73

Nou sal ek afsluit, net binne 'n paar minute.

Kyk. Hy het ons gewys hoe dit gedoen word. Hoe het Hy dit gedoen? Deur die Woord. Dis hoe Hy dit 
gedoen het, want Hy was die Woord. En Jesus het gesê: “As julle in My bly, en My Woorde in julle,” is 
julle weer terug by die Woord, die Woord van belofte. Wat is die Woord van belofte aan elke Christen? 
“Groter is Hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is.” Dan hoe oorwin ek? Nie ek nie, maar die Woord wat 
in my is. Die Woord is God. Dan oorwin ek die dinge van die wêreld, want dis die Woord in my. “As julle in 
My bly, My Woorde in julle, vra dan net wat julle wil.” Hou net aan om op te beur. Jy kom bo, so seker as 
enigiets. Sien? Jy moet bo kom.

Sy veertig dae van versoeking, deur God se Woord het Hy oorwin. Ek wil iets hier uitspreek net vir 'n 
paar minute. Satan het drie groot aanvalle op Hom gemaak in daardie versoeking. Kyk. Dis altyd in 
daardie drie. Moet dit nie vergeet nie. Sien? Hy het drie groot aanvalle gemaak, van die hoogste na die 
laagste. Hy het sy bes probeer om Hom te oorwin. Maar Hy was die Woord. Amen. Wat het Hy gebruik? 
Homself, die Woord. Satan se drie groot aanvalle of aanlope op Hom, maar Hy het dit met die Woord 
ontmoet. Elke aanval, kon Hy dit maak met die Woord. Kyk nou hierna, van die hoogste na die laagste.

74

Die eerste waarop hy sy aanval gemaak het, om Sy groot krag te gebruik. Wat Hy geweet het Hy 
was die Woord. Hy het Sy posisie geken. Glo jy Hy het? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] “Ek die Seun 
van die mens.” Hy het Sy posisie geken. En Satan kom en wil hê Hy moet Sy Eie krag op Homself gebruik, 
om Hom te voed, wil Homself voed. Hy was honger. As 'n man honger raak, kan hy byna enigiets doen. 
Hy sal steel, roof, bedel, leen, enigiets. Sien? Hy het daardie aptyt gehad. En Satan het sy eerste groot 
aanval op Hom gebruik, om Sy krag te neem wat Hy gegee is om mee te oorwin en dit op Homself te 
gebruik. Hy het dit nie op Homself gebruik nie. Nee. Hy het dit op ander gebruik. Dis reg. Hy het dit op 
ander gebruik, nie op Homself nie. Dit was nie vir Hom nie. Alhoewel, Hy kon dit gedoen het. Hy kon dit 
beslis gedoen het.
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Maar sien hoe die duiwel raak? Die duiwel wil hê jy moet hom in ag neem. Hy het net in ag geneem 
wat die Vader gesê het om te doen. Dis reg.
76

Hy het gesê: “Wel,” het Satan gesê: “daar staan geskrywe: 'Hy sou die Engele bevel gee …'”

Hy het gesê: “Ja, maar daar staan ook geskrywe …” Sien? Daar het julle dit. Sien? Hy het geweet 
Wie Hy was. Satan het …

Die Gedagte loop dieper as wat Dit geskryf is. Sien? Dis inspirasie. Die kern is aan die binnekant 
Daarvan, julle sien, wat Dit werklik is.

Alhoewel Hy dit kon gedoen het, het Hy dit nie gedoen nie. Maar Hy—Hy het nooit ag geslaan op 
Satan se aanbod nie.

Nou, hier is 'n goeie ding. Sien? Somtyds kan Satan jou neem en wanneer jy dink dat jy die wil van 
God doen, en jou 'n aanbod kan maak, sal jy daarvoor val. Ja, meneer. Hy kan beslis.

Nou laat ons net neem, byvoorbeeld, soos ons susters. Hulle is mooi. En hy kan jou by 'n plek kry 
dat jy jou hare laat uitgroei het, jy het nie besef nie. Dit het so mooi op jou gelyk en die eerste ding wat 
jy weet, raak jy soort van 'n bietjie hoogmoedig, bietjie bokant iets anders. Party van julle manne, julle 
weet wat ek bedoel. Sien? En hy kan daardie selfde ding neem en dit aan jou voorstel. Dis reg. Jy moet 
dit oorwin.

77

Onthou net, jy lewe vir God. Jy het een doelwit en dis Jesus Christus. Buiten dit, is daar niks anders
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wat tel nie. Dis Hy. Dan, tweedens, vir jou familie. Dan, derdens vir jouself. Maar eerstens vir God; 
volgende vir jou familie; en volgende vir jou. Jy's nommer drie; dis die einde van die pad. Plaas jouself 
laaste; Hy het.

Kyk wat Hy kon gedoen het. Gesê: “Ek kan My Vader roep, met Hom praat, Hy sal dadelik vir My 
twaalf legioene Engele stuur.” Wanneer een van Hulle die wêreld kon vernietig. Gesê: “As My Koninkryk 
hierdie wêreld was, dan sou My onderdane veg. Maar My Koninkryk is van Bo.” Daar het julle dit. Sien? 
Hy kon dit gedoen het, maar Hy het nie. Sien? Alhoewel Hy dit kon gedoen het. Hy het nooit geluister na 
Satan se voorstel nie.

78

Nou, het julle mense hoor sê: “As—as jy glo daar—daar's 'n Goddelike geneser … As jy 'n Goddelike 
geneser is … Gaan kry jou Goddelike geneser. Ek het 'n man hier, siek. Ek wil graag sien hoe hy hom 
genees.” Sien daardie selfde duiwel? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Hy probeer 'n aanbod aan jou 
maak. Hy probeer om jou na hom te laat luister in plaas van na God. Maar 'n ware, opregte dienskneg 
van God sal luister en eers sien wat Vader sê. Sien?

Soos die klein Stadsklev baba, toe hulle hierheen gestuur is. En Mev. Stadsklev het gesê: “Broer 
Branham, ek het uit Duitsland gebel.” Daar was 'n Amerikaanse weermag, met een van hulle 
stralervliegtuie wat hier by die veld gestaan het, sou my na Duitsland en terug gevlieg het, binne 'n dag. 
Hy was 'n kapelaan. En die baba het dood gelê. En daardie moedertjie wat skree, sy het gesê: “Luister!” 
Gesê: “Ek weet. Ek het net daar gestaan en daardie vrou gesien wat daardie dooie baba in haar arms 
het, wat daardie oggend gesterf het. Ek het Broer Branham daar sien uitstap, hande lê op daardie dooie 
baba, en dit het lewendig geword.” Gesê: “Hierdie is my baba, Broer Branham.” Was nooit 'n dood in hulle 
familie nie. Sien? En hierdie dingetjie het een oggend siek geword en daardie middag gesterf.
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Hier het hulle almal rondgestaan en profesieë gegee en dinge: “Die baba gaan opstaan,” en alles 
soos dit.

Ek het gesê: “Wel, dis baie gaaf, Suster Stadsklev. Maar laat my sien wat Vader sê.”

Ek het uitgegaan na die woude. En ek het gebid. Kom terug in; sy het twee of drie keer gebel voor 
ek die volgende oggend teruggekom het. Niks nie.

Die dokter het gesê: “Goed.” Het gesê: “As dit dit is, as jy so 'n geloof het, dame, ons sal nooit die 
baba die hospitaal laat verlaat nie. Laat dit net hier lê. Jy bly net hier by dit. Dis in orde.”

Broer Stadsklev het gegaan en die leërmajoor gesien. Hulle het gesê: “Sekerlik. Ons sal hom oorvlieg 
en hom terugbring.”

En daar het 'n vliegtuig gestaan, gewag om my oor te neem daardie oggend en my terug te bring 
daardie aand, na Duitsland, na Heidelberg, Duitsland, vir die opstanding van hierdie baba. Ek het gesê: 
“Sekerlik, God kan dit doen, maar laat ons sien wat Sy wil is.”
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Toe het ek uitgegaan, heelnag gebid. Niks het gebeur nie. Kom terug die volgende oggend; niks het 
gebeur nie. En ek het in die kamer ingestap. Net toe het ek daar gekyk en daar het daardie Lig gestaan, 
daar in die deur gehang. Het gesê: “Moenie jou hand daarop sit nie. Moenie dit bestraf nie. Dis die hand 
van God.”

Ek het haar op die telefoon gekry. Ek het gesê: “Suster Stadsklev, begrawe jou baba. Dis die hand 
van die Here. Dis God se wil. Iets sou verderaan met daardie baba gebeur. Laat dit gaan reg waar God 
weet waar dit is. Jy kan nou daarna gaan. As dit lewe, sal jy nie. Los dit net so.”

Daardie groot Lutherse prediker in Duitsland het 'n brief geskryf en gesê: “Hoe ek dit kan waardeer, 
hoe Broer Branham wag vir daardie duidelike besluit van God, voor hy enigiets gesê het.”

Dis dit. Hou vas aan God se besluit. Maak nie saak wat ander sê, of wat dit ook al is nie, moet 
hoegenaamd nie met Satan onderhandel nie.

As Satan sê: “Nou, waterdoop, naam van 'Vader, Seun …'” As hy dit selfs voorstel, laat jy dit alleen. 
God het anders gesê. As hy sê: “Jy's 'n goeie man, jy hoef nie te … Jy's 'n goeie vrou, jy hoef nie te 
doen …” Moenie onderhandel nie. As die Woord iets anders sê, bly jy by die Woord ongeag van wat dit is. 
Dis die voorbeeld wat Jesus vir jou gegee het, en daar's daardie groot aanval, sien, wat hy op Hom 
gemaak het.
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Dan, die tweede aanval. Ek sal gou maak. Lyk net asof die tyd net so vinnig verbygaan. Die 
volgende groot aanval was, wat hy op Hom gemaak het, dat Hy 'n pronker sou wees.
82

En hoe dit God se diensknegte tref, om 'n pronker te wees, om te wys wat jy kan doen. “Glorie aan 
God! Halleluja! Ek is 'n verlosser! Ek is so.” Sien? Sien?
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“Kom hiernatoe, bo-op die tempel en gaan sit hier.” Hy het Hom versoek om dit te doen. Nou, 
onthou, Hy was versoek om dit te doen, hard. Het gesê: “Nou, as Jy iets voor die mense wil wees, staan 
hier op hierdie tempel, spring af.” Sien? “Ek sal vir Jou 'n Skrif daarvoor gee, want daar staan geskrywe: 
'Hy sou die Engele bevel gee aangaande Jou sodat Jy nie enige tyd 'n voet teen 'n klip stamp nie. Hy sal 
Jou dra.'” Om Hom 'n pronker te maak, om Sy outoriteit te wys.

Geen ware dienskneg van God doen dit ooit nie. Julle sien 'n man pronk, sy bors uitgestoot, en alles 
soos dit, onthou net, daar is iets verkeerd daar. Nee. God wil dit nie hê nie. Jesus het die voorbeeld 
gestel. Hy kon dit gedoen het. Hy kon dit beslis gedoen het, maar Hy het dit nie gedoen nie. Geen 
dienskneg van God is 'n pronker van homself, om God se krag te probeer neem en homself bo iemand 
anders te wys nie.

Julle onthou Moses het dit gedoen? Onthou julle dit? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] God het hom 
mag gegee om te doen wat hy ook al wou; het hom 'n profeet gemaak. Hy het afgestap na daardie Rots 
en hy het die Rots die tweede keer geslaan. Dit was teen God se wil.
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God het gesê: “Praat met daardie Rots. Moet dit nie weer slaan nie. Jy breek al die—al die—die tipe 
hier. Die Rots gaan net een keer geslaan word.” Maar hy het gepraat van die swakheid van die Woord toe 
hy dit gedoen het; Dit was nie voldoende nie. Ja. Die Woord was wat aan die gang was. Daardie Rots 
was die Woord. Sien?

Hy, eerste keer, het hy die Rots geslaan en die waters het voortgekom. En toe het hulle weer dors 
geword. Hy het gesê: “Gaan nou terug en praat met die Rots.” Dit was net een keer geslaan. Sien?

“Die ontoereikendheid van die Woord,” Moses het daarvan getuig. “Die Woord was nie reg nie; Hy 
moes weer geslaan word.”

So Moses het daarheen gegaan en die Rots so geslaan, gesê: “Kom uit!” Het nie uitgekom nie, so hy 
het dit weer geslaan en gesê: “Kom uit! Ek beveel jou om uit te kom.” En die waters het gekom.

God het gesê: “Kom hiernatoe. Kom hier. Jy het jouself verheerlik. U het My krag geneem; in plaas 
van My te heilig, het jy jouself geheilig. Nou gaan jy nie oor in die land nie. Kyk na dit, sien hoe dit gelyk 
het; maar, hier, jy gaan net hier weggaan.” O, goeiste! Daar was nooit een soos Moses nie, julle weet. 
Nee, nee.

Toe hy by daardie gepronk gekom het met Jesus, het hy gesê: “Gaan op na die tempel hier en spring 
af.”
84

Hy het gesê: “Daar staan geskrywe,” amen: “'Moenie die Here jou God versoek nie.'” Sien? Hy het 
hom ontmoet met die Woord, daarin, en elke groot aanval.

Geen ware dienskneg probeer homself ooit afwys met—met God se krag nie. Doen hy dit, verloor hy 
net daar.

Derde groot aanval, het Satan aangebied om hierdie koninkryk aan Hom af te staan. Hy het. Satan 
het gesê: “Sien hierdie koninkryke van die wêreld? Hierdie is myne. Ek doen met hulle wat ek ook al wil. 
Ek sal hulle aan Jou afstaan.”
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Maar, onthou, hy het probeer om Hom sover te kry om dit te verbeur sonder die kruis. As Hy het, 
sou ons verlore wees. Hy kon die koninkryk geneem het. Maar Hy moet die … Hy moet terugkom. Hy was 
versoek om dit te doen, nou. Dood is 'n moeilike ding. Hy was versoek om Sy vryheid te neem en die 
Koning van die aarde te wees, sonder die kruis. Maar, as Hy het, sou Sy onderdane gesterf het. Satan 
sou graag daardie aanbod aan Hom gemaak het. Maar Hy het gesê: “Gaan weg agter My, Satan.” Hy het 
dit nie gedoen nie.

Hy het gekom en gely, en het die moeilike, ruwe roete gevolg. Hy het die roete van vervolging 
geneem. Hy het die roete van dood geneem.
86

Is ons vanmôre gewillig om te doen, daardie selfde roete te neem wat Hy gevolg het? Is ons gewillig 
om te sterf? Is ons gewillig om onsself aan God oor te gee, die hele wêreld en die dinge te verbeur, om 
vir Hom te dien? Sien?

Nou, Hy het dit nie gedoen nie. Satan was gewillig om—om dit te verbeur, aan Hom. Maar Hy het dit 
nie gedoen nie. Hoewel Jesus versoek is, het Hy vir ons oorwin. Hy—Hy het alle versoekings vir my en vir 
jou verduur. Sien? Hy kon dit reg toe geneem het. Maar waarvoor het Hy die ander roete geneem? Sodat 
ons kon kom, met Hom wees. En as Hy so 'n prys soos daardie betaal het, hoe kleinlik sou ons wees om 
dit nie te neem nie? Wanneer, onthou, daar's niks hier nie, in elk geval.

As jy honderd jaar leef, waarnatoe gaan jy kom? Verstandelik, en jou verstand weg, heel kreupel en 
oud en bewerig. Dis waarheen jy gaan en dis die einde daarvan. Jy kom nou, oorwin die ding. Hoe doen
87
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jy dit? Deur die Woord. Wat die Woord sê, doen jy. Wandel nederig. Lewe voor Jesus.

Hy het alle dinge vir jou en my verduur. Hy is ons voorbeeld hoe om ons bose geslag te oorwin, soos 
Hy Sy bose geslag oorwin het.

Onthou, toe Hy na die aarde gekom het, was daar net soveel ongeloof, of meer, as wat daar te 
eniger tyd is. Dit het Hom nie in die minste gepla nie. Toe hulle Hom 'n duiwel in plaas van God genoem 
het, toe hulle Hom alles genoem het wat gedoen kon word, het dit Hom nie in die minste gepla nie. Hy 
het een doel gehad: “Gee ag op die Vader. Onderhou die Woord.” Die Woord is God. Hy het een gedagte 
gehad.

Ons word partymaal versoek om terug te gaan. Baie van julle, versoek om terug te gaan na die 
denominasie, gaan terug en neem op, want die hele wêreld sê: “Aan watter denominasie behoort jy? Met 
watter kerk is jy geaffilieer?” Ons word versoek om dit te doen; almal van ons is. Ons susters word 
versoek om terug te gaan, terug te gaan en aan te sluit by sommige van die res van die kerke, met 
sommige van die Gemeentes, of kerke van God, of sommige van hulle; wees steeds Pinkster, laat jou 
hare afgesny word en trek net aan op enige manier wat jy wil. Sien? Julle word versoek om dit te doen, 
terug te gaan en gewild te wees by hierdie bose geslag waarmee ons saamleef.
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Wanneer dit die groot sonde van ons dae is. Dis die groot sonde onder ons mense, wêreldsheid, soos 
die Bybel gesê het die Laodi- … Laodicense Eeu was. Sy's wêrelds: “Ryk, het aan niks behoefte nie; 
weet nie dat sy nakend, ellendig, beklaenswaardig en blind is nie.” Dis die sonde van ons dag. Wanneer 
jy die Woord van God daarteen hoor uitroep, dan neem jy die ander roete, is jy ongewild onder die 
wêreld. Jy is in die versoeking om terug te gaan.

Ek weet. Jy bly vir my sê. Ek weet jy sê: “Die heeltyd.” Ek weet julle raak moeg vir my om op hierdie 
dinge te hamer. Ek raak moeg om julle dit te sien doen, ook, dis reg, hierdie sonde waarvan ek julle 
probeer vertel. Sê: “Hoekom hamer jy so daarop?” Hou dan op om dit te doen. Ek probeer jou lewe red 
deur die Woord. Ek raak ook moeg. So, maak dit net reg. Dit is 'n sonde, behoort nie gedoen te word nie. 
Ja, meneer.
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Ons moet hierdie dinge oorwin. Ons verwag om versoek te word deur hulle, die wêreld. “Julle het die 
wêreld lief, die dinge van die wêreld, liefde van God is nie in julle nie,” het Jesus gesê.

Nou sal ons net afsluit en dit sê. Daar's 'n beloning vir die oorwinnaar.90

Laat ek iets hier vir julle lees. Blaai in julle Bybels. Laat ons teruggaan na Openbaring, die 3de, die 
2de hoofstuk. Kyk nou hier, al hierdie dinge waarvan ek gepraat het, om te oorwin. Nou kyk net na 
jouself en sien. Ondersoek jouself in die geestelike spieël, kyk of jy oorwin het.

Nou, die eerste boodskap aan die—aan die engel van Éfese, ek wil hê julle moet luister na wat Hy 
gesê het. En Openbaring, die 2de hoofstuk, die 7de vers. Dit is vir daardie kerkeeu, toe Hy hulle alles 
vertel het wat hulle gedoen het: “Hulle eerste liefde verlaat.” 7de vers:
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Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, 
sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is.

Sien? Die oorwinnaars in Efése.

Nou, die volgende was Smirna. Nou, aan oorwinnaars daarin, ons luister hierna. Nou, die 11de vers.

Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal 
deur die tweede dood geen skade ly nie.

Sien? Hulle het dit oorwin.

Nou, dit, kyk nou na Pérgamus, ons sal uitvind wat die oorwinnaar vir hom agtergelaat het, hierin. 
Ons sal die 17de vers lees, vir die Pérgamus kerk.

Hy wat 'n oor het …

Dit, dis die individu, nie die hele groep nie. Die individu, dis Bruid wat uitkom, julle sien, die Kerk.

Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, 
sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op 
dié steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.

Dis die oorwinnaar van die kerkeeu.

Nou, die volgende is die Thiatire. Laat ons uitvind wat die oorwinnaar in daardie dag gehad het. Laat 
ons die 26ste vers neem.
92
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En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die 
nasies gee, (Dis reg.)

en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek 
ook van my Vader ontvang het.

Sien: “Saam met Hom, in Sy troon.” Christus gaan die nasies regeer met 'n ysterstaf. En hier is die 
Kerk wat oorwin het: “Sit daarbinne saam met Hom om die nasies te breek met 'n ysterstaf.”

Nou laat ons hulle na die Sardis kerk neem. Nou die 5de vers van die 3de hoofstuk.

Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek 
van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.

Dis vir die oorwinnaar in Sardis.

Nou, laat ons nou die 12de vers neem. Nou, dit is aan die kerk van—van Filadelfia, in die 12de vers.93

Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit 
weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad 
van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe 
Naam.

Kyk wat die oorwinnaar belowe is. Sien?

Nou, nou Laodicea, dis die laaste kerkeeu. Daar gaan 'n paar oorwinnaars daarin wees. Kyk hier. 
Hulle, onthou, elke kerkeeu, die een wat voortgaan, erf alles wat die ander geoffer het. Hou hierbo dop. 
Nou, hier, dis nadat hulle klaar al hierdie kragte ontvang het, hierdie nuwe name en alles geskryf wat Hy 
belowe het, en die verborge manna geëet het, en regdeur. Kyk na hierdie laaste kerkeeu, Openbaring 
3:21.

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook 
oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Daar's 'n beloning vir oorwinnaars. Beur voort, lelie. As dit in jou is, lê die modder en alles anders 
opsy en beur boontoe. Ja, meneer. “Om saam met My te sit op My troon.”

Julle weet, eenkeer, die moeder van Jakobus en Johannes … Ons sal nie tyd hê om dit te lees nie. 
Die moeder van Jakobus en Johannes het gekom en gevra vir hierdie plek. Julle weet dit? Onthou julle 
dit? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] “Here, laat my seun aan die een kant sit en my ander seun aan die 
ander kant.” Daar's 'n moeder se begeerte vir haar seun.
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Maar kyk. Maar: “Daardie plek,” het Jesus gesê: “was voorbestem.” Hierdie posisie het nie op daardie 
tydstip bestaan nie. Hoekom? Let op. “Dit sal gegee word aan hulle vir wie dit bedoel is.” Wat? Die een 
om aan die regterhand te sit en die ander naaste aan Hom, was nog 'n oorwinnaar. Sien? Dit was steeds 
… Hy het gesê: “Ek—ek skenk dit nie. Ek kan dit nie toestaan nie, maar dit sal gegee word nadat die 
toets kom.” Amen. Sien? “Ek kan dit nie gee nie. Maar nadat die toets gekom het, sal hulle aan die 
regterhand en aan die linkerkant sit. Daar's 'n voorbestemde saad wat daar oorkant wag vir dit. Dit sal 
gegee word aan diegene wat dit belowe is. Dit sal daar gegee word, maar die toets het nog nie gekom 
nie; dit, hy het nog nie oorwin nie.” Sien?

Die persoon wat hierdie plek sou inneem aan die een kant, en 'n ander een om dit aan die ander kant 
te neem, langs Hom in die Koninkryk, dit was nog nie gegee nie, sien, was nie oorwin nie. Die toets het 
nog nie geval nie. “Dit sal in die toekoms val.”
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“As ons ly vir Christus en Sy Woord, sal ons saam met Hom regeer, want Hy is die Woord.” Onthou: 
“As ons ly vir Hom en Sy Woord, sal ons saam met Hom regeer, in Sy Woord.”

Let op. Hy, ons Voorbeeld, het oorwin en toe opgevaar nadat Hy dood, hel, siekte, graf oorwin het. 
Hy het alles oorwin. “Toe het Hy opgevaar en gevangenskap gevange geneem, gawes aan mense 
gegee.” Dit was die Ou Testament, met die Ou Testament heiliges wat oorwin het. Hulle het na so 'n 
Persoon gesoek en hulle het gesterf voor Dit daar gekom het. Maar toe hierdie Persoon gekom het: “Dit 
het hulle wat aan die slaap was, nie verhoed nie.” Amen. Kan nie op enige manier verloor nie. Lewe of 
sterf, watter verskil maak dit? “Sal nie verhoed nie.” Sien? Hulle het daarna gesoek.

Selfs Job destyds, hy het daarna gesoek. Hy het gesê: “Ek weet my Verlosser leef en in die laaste 
dae sal Hy op die aarde staan.” Daar was 'n regverdige man, 'n volmaakte man. Hy het offerhande 
geoffer. Hy het alles gedoen wat God hom gesê het om te doen. Hy het dit met eerbied en respek 
gedoen.  Hy  was  'n  profeet.  En  toe  kom Satan  om,  om hom te  versoek.  (Net  soos  hy  kom om jou  te
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versoek.) Wat het hy gedoen? Hy het daar bly staan.

Sy vrou het selfs uitgekom, gesê: “Sal jy nie God vervloek en die dood sterf nie? Jy lyk so ellendig 
daar waar jy sit.”

Hy het gesê: “Jy praat soos 'n dwase vrou.” Nou, nooit gesê sy was dwaas nie, maar sy het soos 
een gepraat. Sien? Het gesê: “Jy praat soos 'n dwase vrou.” Het gesê: “Die Here het gegee en die Here 
het weggeneem; geseënd sy die Naam van die Here.” Hy het oorwin.

Hy het oorwin wat die bure te sê gehad het. Hy het oorwin wat al die kerklidmate, Bildad en hulle 
almal, te sê gehad het. Hy het die biskop oorwin en wat hy te sê gehad het. Hy het die kardinaal oorwin 
en wat hy te sê gehad het. Hy het die denominasie oorwin, wat hulle te sê gehad het. En hy het by die 
regverdigmaking van die Woord gebly. Amen. Tog, dit het hom alles gekos wat hy gehad het, selfs sy 
kinders. Hy het die sere met 'n potskerf geskraap, hierop gesit, en tog het hy oorwin. En toe die groot 
uur van versoeking uiteindelik geslaag het, toe rol die wolke terug.

97

Hy het na elke redelike ding gekyk. Hy het gesê: “Daar's 'n hoop in 'n boom as dit sterf; dit lewe 
weer. En 'n saad val in die grond, dit verrot; dit lewe weer. Maar 'n man gaan lê en gee die gees; hy 
vergaan. En sy kinders het gekom, sy seuns, om te eer en oor hom te treur; hy het dit nie gesien nie. 
Hy staan nie meer op nie. O, daar is hy. Wat is die probleem? Ek is ook 'n saad. Ek is iets, dat dit 'n saad 
is en ek sal na die grond toe gaan. Ek kan nie meer opstaan nie. Ek sal daar lê. O, verberg my in die graf, 
bewaar my in die geheime plek totdat U toorn verby is. Stel vir my 'n tyd en oordeel my. Soos die rotse 
verweer, verweer water die klip.” O, hy het voortgegaan, al hierdie dinge gesê. Hy kon al die voorbeelde 
daarbuite sien, wat dit was. O, hy kon dit net nie sien nie.

98

En, Suster Rodgers, onthou toe ek dit gepreek het by Busty se begrafnis. Sien?99

Hoe, dat: “Hy die steen sou verweer,” hoe hierdie dinge. “O, O U, verberg my in die graf en hou my 
in die geheime plek.” Hy het aangehou druk. Hy het gesê: “Ek wens ek het geweet. Ek wens ek het 
geweet waar ek kon gaan, na 'n Man wat Sy hande op my kon plaas, 'n sondige man, en 'n heilige God, 
en met Hom praat vir my.” O, goeiste! “Hy's Daar. Ek weet Hy's Daar. Daar is Iemand Daar wat dit kan 
doen. Daar is Iemand iewers. Waar kan ek daardie Persoon kry? Waar kan ek vind? Ek sal aan Sy deur 
klop en met Hom praat. As Iemand maar Sy hand op my kon plaas, en op God, en—en die weg vir my 
oorbrug, praat! As ek net daardie Persoon kon vind! O, waar is Hy?”

Hy het deur sy kerk gesoek. Hy het sy organisasie deursoek. Hy kon nie so 'n Persoon vind nie.100

En ewe skielik het die wolke teruggerol en hy het daardie Persoon sien kom. O! Sy ou hart het geklop 
van vreugde. Toe het iets gebeur. “Ek weet my Verlosser lewe. Daar is so 'n Persoon.” Amen. Daar is 
steeds so 'n Persoon. “Ek weet my Verlosser lewe. En hoewel, nadat die velwurms hierdie liggaam 
vernietig het, tog sal ek in my vlees God sien, Wie ek self sal sien. Hy sal op die aarde staan in die 
laaste dag.”

Op daardie Paasoggend toe Hy daar oorkant opgestaan het, en Job se liggaam nie meer as 'n 
lepelvol as nie, het hy gewag. Hy was daardie uitverkore Groep. Hy het uit die graf opgestaan en in die 
stad ingegaan, saam met Abraham, Isak, Jakob, Job. O, goeiste! Amen. Want hulle het gesoek na so 'n 
Persoon.

101

“En aan hulle wat die tweede keer na Christus soek,” wat die dinge van hierdie wêreld kan oorwin, 
deur Sy genade, om in Hom in te kom en julle oë sluit vir enigiets anders behalwe Hom en Sy Woord: “Hy 
sal die tweede keer verskyn in Heerlikheid.”

“Want die basuin van God sal weerklink, die dooies in Christus sal opstaan; hulle wat lewe en oorbly 
sal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, saam opgeraap word, om Hom in die lug te ontmoet.”

Of ek 'n lepelvol as is en of ek lewe wanneer Hy kom, dit maak vir my geen verskil nie. Amen. Maak 
nie saak nie, want ek het die visioen gekry. Die sluier het teruggerol en ek sien Hom. Een wat kon staan 
en Sy hand op my sit, 'n sondige man, en op 'n heilige God. En Hy is my versoening. Hy is die Woord 
waarvoor ek staan. “In die begin was die Woord.” Hy's daardie Woord en Hy verteenwoordig my Daar. 
Amen. En ek sal dit uitroep solank ek asem het: “Hy is my Opstanding en my Lewe.” En alle ander gronde 
is sinkende sand. Alle ander gronde is sinkende sand.
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Soos Hy hulle gevang het wat daarna gesoek het, so sal Hy kom na elke Nuwe Testament heilige wat 
elke denominasionele kritikus oorwin het, wat ooit al die gewilde sondes van hierdie dag oorwin het, van 
hierdie eeu waarin ons nou lewe, soos Hy in alles gedoen het die ander kerkeeue, diegene wat oorwin 
het in daardie kerkeeu. Hulle wat wat oorwin? “'Ek is ryk. Ek het niks nodig nie. Ek het … O, ek is dit alles 
en dit alles. En ek is die Bruid. Ek is dit. Ek het niks nodig nie. ' En weet nie dat jy naak, blind is nie.”

103

Sien julle daardie misleidende eeu wat ek gesê het? Dis nie soos hulle wie se koppe destyds afgekap
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is om die wit steen te kry nie; nie dié wat gesterf het onder martelaarskappe en op die brandstapel 
verbrand is, en sulke dinge nie; wat die kroon verower het. Maar dis nou hierdie misleidende eeu, wat 
dink dat hulle alles is. “Wel, ek's 'n kerklidmaat. Ek is 'n goeie man. Ek is 'n goeie vrou. Ek doen dit. Ek 
hoef Dit nie te doen nie.”

“Maar hy wat oorwin,” hy wat al daardie wêreldse dinge van hierdie eeu oorwin, wat sal hulle doen? 
Almal sal saam met Hom in Sy troon sit; sal in die Wegraping gaan wanneer Hy kom. O, goeiste! Wat gee 
ek dan om? Wat moet ons omgee wat die wêreld sê? Wat moet ons omgee wat enigiemand anders sê? 
Die groot Heilige Gees is onder ons. Sy Vuurkolom lei ons en stuur ons. Sy Woord is bevestig voor ons. 
Sy liefde is in ons hart. Die wêreld is in die agtergrond. Ons het van die dood na die Lewe oorgegaan. Die 
wêreld dink jy's mal.

104

Maar moet Jesus hierdie kruis alleen dra,
En die hele wêreld vrygaan?
Daar is 'n kruis vir elkeen,
En daar's 'n kruis vir my.

Drie-en-dertig jaar in die veld en hierdie toegewyde kruis sal ek dra tot die dood my sal vrymaak.

Laat my broers my wegwys, sê wat hulle ook al wil, wat my van die hand wys. Maar op hierdie 
Woord staan ek en Dit alleen.

Hierdie toegewyde kruis sal ek dra
Totdat die dood my sal vrymaak,
En gaan dan Huistoe in die Wegraping, 'n kroon om te dra.

Dis wat ons almal wil hê. Is dit nie? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Dis wat ons wil hê. Dis ons—dis 
ons hoop en pleidooi. Geen ander gedagtes het ons nie, behalwe daardie een oor Jesus Christus. En op 
Sy geregtigheid alleen staan ons en Sy geregtigheid in Sy Woord. “En die Woord het vlees geword en 
onder ons gewoon.” En die Woord bevestig steeds Ditself.

Oorkom hoe? Deur die Woord te neem, die belofte, in nederigheid, nederig te wandel.105
Hierdie toegewyde kruis sal ek dra
Totdat die dood my sal vrymaak,
Gaan dan Huistoe, 'n kroon om te dra.

Want: “Wanneer daardie Basuin weerklink!” Jy kan my in die see begrawe, maar die Basuin sal my 
wakker maak. Reg. Ek gaan Huistoe eendag. Amen. Tot dan sal ek voortsukkel, amen, hierdie kruis dra; 
my oë nie op mense hou nie, maar op Golgota daar oorkant, want Hy was my voorbeeld. Hy het gewys 
hoe om dit te doen. En Sy voorbeeld, ons sal dit graag volg, dag vir dag.

Ek volg Jesus elke tree van die pad.
Ek volg Jesus elke tree van die pad.

Hou julle nie daarvan nie? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] O, hoe ek dink, volg Hom, dag vir dag, 
elke tree van die pad.
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Laat ons bid.

Here Jesus, 'n uur en vyftien minute nou, staan hier, probeer om U Woord te neem en vir die mense 
te verduidelik hoe om te oorwin. U het ons vertel hoe dit gedoen word. U het ons nie net vertel nie, 
maar U het gewys hoe dit gedoen is. U het ons gelei. U het ons gewys hoe om dit te doen: ontvang die 
Woord binne-in ons en wees seker om vas te hou aan daardie Woord: “Daar staan geskrywe,” in elke 
versoeking; maar wees nederig, wandel nederig. Dan het ons oorwin, deur U, deur U krag wat alreeds 
ons vyand oorwin het. En die enigste ding wat ons moet doen, is—is om net nederig met geloof te 
wandel, Dit te glo, en ons kenteken van identifikasie van die Heilige Gees, en Satan moet beweeg.

Daar is sakdoeke wat hier lê. Hulle verteenwoordig siek mense. Hulle is behoeftig, Here. En hulle lees 
in hierdie onfeilbare Woord waar hulle sakdoeke en voorskote uit die liggaam van Paulus geneem het. 
Hulle was gelê op die siek mense. Bose geeste het uit hulle uitgegaan en groot wonderwerke is gedoen. 
Nou, U is dieselfde Here Jesus vandag.

Paulus het hierdie Woord verkondig en hierdie Woord geskryf, dieselfde Woord wat ons probeer volg. 
Want hy het die Ou Testament geneem en dit gevorm en gewys dat dit 'n tipe was, dat die hele Ou 
Testament 'n volmaakte tipe van die Nuwe was. O Here, mag ons daardie voorbeeld volg.

107

Ons sien ons Here, wat Hy gedoen het. En ons besef dat, daardie Ou Testament heiliges, vanmôre, 
ons vind uit dat hulle wel gegaan het. Toe Jesus opgestaan het, het hulle saam met Hom gegaan. En, 
Here, ons glo dat ons sal gaan wanneer Hy die Basuin blaas. Ons glo dit, dat die Bruid sal uitgaan op 
daardie Dag en sal aansluit by die—die Hebreër groep Daarvan, en saam sal daar 'n Bruilofsmaal in 
Heerlikheid wees. Hulle wag.
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Ons bid nou U barmhartigheid en genade op ons. Oorwinnaars, Here, oorwinnaars, verlang ons om te 
wees. Oorwin ons. Here Jesus, U het die wêreld oorwin. Nou bid ek dat U elke persoon hier sal laat, 
vanmôre: “Lê elke sonde opsy, lê die gewig opsy wat so maklik ons omring, dat ons die wedloop wat 
voor ons gestel is, met geduld mag hardloop.”

Paulus het dit gespreek, ons Hemelse Vader, daar oorkant in die Boek van die Hebreërs, dat: “Ons 
moet elke las aflê,” daardie 12de hoofstuk, dat hy dit gespreek het, nadat hy alreeds deur voorbeeld 
gewys het, destyds: diegene wat wel aangegaan het; hulle wat nie voortgegaan het nie; hulle wat 
louwarm gevolg het; hulle wat aan die voorkant gevolg het; hulle wat agtergebly het. O! Hy het die 
voorbeelde gewys. Toe het hy omgedraai en gesê: “Laat ons elke las aflê, elke klein dingetjie wat ons 
omring, sodat ons met geduld kan hardloop die wedloop wat voor ons gestel is; gekyk na Hom, die 
outeur en die voleinder van ons Geloof, Wie ons die voorbeeld gegee het.” Ons doen dit vanmôre, Vader.

Nou, met ons hoofde gebuig, ondersoek nou baie deeglik, baie, baie deeglik. En wees dan baie diep 
opreg. Dit neem net—dit neem net … Dis al wat dit vereis: jou ondersoek en jou opregtheid. Wees baie 
versigtig soos julle nou ondersoek. “Ondersoek my, Here. Toets my. Is daar 'n euwel in my? As daar is, 
Here, laat ek dit neerlê, reg hier nou. Hierdie plek, waar ek gebuig is, is U altaar. Ek lê dit neer, reg hier 
nou, sit my voete daarop. Wanneer ek wegstap, gaan dit daar lê. Die krag van U Bloed sal dit verteer. Ek 
wil 'n oorwinnaar wees. Ek het iets wat my pla, Here. Ek wil oorwin, vanmôre. Ek kan, deur U. Ek is dit 
vertel, deur U Woord. Ek lê dit nou neer, Here, en ek lê my voete daarop. Soos ek vanmôre uit hierdie 
gebou stap, gaan, om te weet dat dit in die—die bad van God se bleikmiddel gesit is. Dit sal nooit meer 
onthou word nie. Ek sal dit nou bely en om genade vra.”

108

Met ons hoofde gebuig, ons oë gesluit; ons harte aan die dink, dis nou die deur na die siel. Is daar 
iets wat jy vanmôre opsy wil lê, iets wat jy wil oorwin? En jy het dit so hard probeer, maar vanmôre gaan 
jy net ophou probeer. Jy gaan net aanvaar wat Hy gedoen het. Ek wil hê jy moet net jou hand opsteek, 
sê: “Here, ek wil oorwin. 'n Sekere ding pla my.”

Here Jesus, U sien daardie hande. Nou, as U dienskneg, staan tussen die lewende en dooies, ek 
veroordeel alles wat hierdie mense en myself pla. En ek vra dit in die Naam van Jesus Christus, ons kan 
dit hier op die altaar van God laat lê en vanmôre wegstap, vry, as oorwinnaars.
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As ons susters nie tevore die genade gehad het nie, mag dit nou toegestaan word, Here. As ons 
broers nie die genade gehad het nie, mag dit nou toegestaan word. En mag, in nederigheid, moeder met 
haar kinders, in plaas van arrogant te wees. Sy weet sy stel … Sy is 'n prediker vir daardie kindertjies. 
Haar lewe is 'n voorbeeld. Pa is 'n voorbeeld vir moeder, want hy is die hoof van die huis. Die moeder het 
hom probeer oorheers; sy sal dit nooit meer doen nie. As hy haar vir 'n vloermat gebruik het, sal dit nooit 
meer gedoen word nie. Sy's 'n hulpmaat. Skenk dit, Here. Mag al hierdie dinge wat ons verhinder, Here, 
weggeneem word.

Ons—ons wy onsself toe, Vader, vir watter tyd van die lewe vir ons voorlê, in die wete dat ons aan 
die einde daarvan moet kom, en sommer dadelik. So, vanmôre neem ons hierdie geleentheid, na hierdie 
Boodskap. Ons gebruik die geleentheid, Here, om te kom, want ons is genooi om te kom. “Werp julle 
sorge op Hom, want Hy sorg vir julle.” Ek weet U gee om, Here. U het genoeg omgegee om vir ons te 
sterf. En ons kan sekerlik genoeg omgee om te kom en te aanvaar waarvoor U gesterf het.

110

Heilig ons, Here. Vul ons opnuut met die Heilige Gees. Mag die Heilige Gees net heers in ons harte, 
uiters, dat ons sal wandel, vergeet die dinge wat in die verlede is, die gemors en modder waarin ons 
eens gewoon het. Ons sal voortbeur na die merk van die hoë roeping, waar ons Ligte so kan skyn in 
soetheid en nederigheid, totdat elke verbyganger kan sê: “Daar woon 'n Christen daar op daardie 
heuwel. Daardie persoon, daardie vrou, daardie man, is 'n ware toegewyde blom van God. Hulle is so 
dierbaar en so gaaf, altyd liefdevol en dierbaar en verstaan alles.” Skenk dit, Vader. Laat ons sout wees, 
dat die aarde kan dors word; skenk dit, Vader; en oorwin die dinge van hierdie wêreld en die sorge van 
hierdie lewe. In die Naam van Jesus Christus. Amen.

Ek kan …

Nou laat ons net ons hand opsteek.
… Verlosser …

Roep wat? “Kom op uit die modder uit.” 'n Hoër Lewe; Iets is in jou trek jou soontoe. Wat is dit? Dis 
Hy. Onder in die modder, blommetjies; jy het Lewe daarin, wat jou dring. Dis wat jou roep: “Kom op uit 
die modder uit.”

Volg, volg …

Nou, bedoel jy dit? Nou sluit jou oë.111
Waar Hy lei, daar sal ek mee- …

Gee nou jouself oor. Bedoel dit, nou.
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Waar Hy lei, daar sal ek meegaan,
Waar Hy lei, daar sal ek meegaan,
Gaan ek met Hom, met Hom, tot die end.
Waar Hy lei, daar sal ek …

Net saggies nou. Onthou, lê jouself daar.
Hy lei …

“Ek sal dit hier neerlê, Here. Ek gaan U volg van nou af aan. Ek aanvaar Dit. Ek glo Dit.”
Waar Hy lei …

Onthou, jou lewe sal harder getuig as jou mond. Wat jy lewe sal vir mense meer bewys as wat jy sê.
Gaan ek met Hom, met Hom, (weg, waar?) tot die end.

[Broer Branham begin neurie Waar Hy My Lei — Red.]

Wy jouself net toe, diep, opreg, met jou hele hart. Wat as dit die laaste keer was dat jy ooit 
toegelaat sou word om te bid? Dit mag wees. Ek hoop nie. Dit mag wees. Dan, wees nou seker, werklik 
seker, werklik seker. Onthou, die deur sal sluit, eendag, dan is dit alles verby. “Vra, julle sal ontvang.”

[Broer Branham begin neurie Waar Hy My Lei — Red.]

Dink net aan al die heerlikheid wat Hy jou aangebied het, alles wat Hy gedoen het. “Ek glo, Here. Ek 
glo. Ek glo dat U my oorwinnaar is. Ek wandel net met U, Here. Ek wil naby U bly, dat waar U is, daar wil 
ek wees.”

En onthou, U het vir ons gesê, Vader, dat: “Ons vir ewig by die Here sal wees, wanneer ons 
weggeraap word.” Ons het nou net 'n—'n kykie van Hom, soos Hy nou met ons wandel. Maar dan sal ons 
… Watter groot ding is dit nie, net om te weet dat Hy in ons—ons midde is! Wat sal dit wees wanneer 
ons vir ewig by Hom sal wees? Ons is so lief vir al ons aktiwiteite: ons kan gaan ry; ons kan gaan 
inkopies doen; ons kan gaan jag, visvang, of wat ook al ons in plesiere mag doen. Maar, o, wanneer die 
kerk oopmaak, sien, wil ons ons Here ontmoet. Dis die grootste van alle dinge. Dan, dink, Hy het ons 
belowe. “En wees vir ewig met die Here. Sit saam met Hom in Sy troon en wees met Hom vir ewig.” O 
God, ons aanvaar dit nederig met—met geboë hoofde, Here, in die Naam van Jesus Christus.
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Voel julle julle kan net, nou, alles, elke las agterlaat? Jy kan nou net oor, bokant dit loop? As jy dit 
doen, steek jou hand op, sê: “Deur God se genade lê ek hierdie beproewing neer. Ek sal dit nie meer 
beveg nie. Ek gaan net Sy hand vat, begin voortstap.”
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“Ek het geveg, Broer Branham. Ek het probeer ophou rook. Ek—ek het my hare probeer laat uitgroei. 
Ek het dit probeer doen. Ek het … Ek het so hard probeer, Broer Branham. Ek kan dit net nie doen nie.”

Moet dit nie meer probeer nie. Gryp net Sy hand, sê: “Vader, sit U my hand in die mou.” Sien? “Ek 
gaan U net my hand gee. Ek gaan voortstap, Here, na U kyk.” Dit sal gebeur. Dit sal jou klee soos 'n 
ware Christen. Jy sal 'n ware Christen wees.

Totdat ek julle sien, vanaand, God het julle lief en sal met julle wees. Julle is my kinders van die 
Evangelie. Julle is die gekooptes.

Nou gee ek julle pastoor terug vir julle, vir die ontslag, Broer Orman Neville.


