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Laat ons ons hoofde nou buig.1

Ons Hemelse Vader, ons dank U hiervoor, nog 'n geleentheid wat ons het om met die lieflike Here 
Jesus te praat.

En nou, soos dit buite reën, mag die Gees van die Here op ons reën aan die binnekant, in ons harte, 
en aan ons Sy goddelike ...?... bekend maak, ons ... die wil van God in ons lewens moet geskied.

Ons sit hierdie dag opsy, Vader, na die oggenddienste en dinge, gaan ons bid vir U siek kinders. Ek 
bid, God, dat dit 'n dag sal wees wat ons lank sal onthou as gevolg van U seëninge op ons.

Ons bid vir hierdie ministeriële groep, al die broers, al die predikers dwarsdeur hierdie land hier. God 
seën hulle bediening en mag hulle die hele tyd dieper ondervindings in Christus ervaar. Dit is ons 
begeerte, Here, om U beter te leer ken. Ek bid vir elke kerk en elke denominasie, dat dit sal groei in die 
genade en krag van God.

Ons bid vir al die siekes en die beproefdes, nou, dat hulle genees sal word.

En as daar kans sou wees dat daar 'n paar hier by ons is vandag wat U nie ken as hulle Verlosser 
nie, mag dit die dag wees dat hulle eenstemmig sal sê, “Ja!” aan U.

Seën U Woord. Want ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.

Julle mag sit.

Ek wil sekerlik eerstens hierdie groep predikers hier van—van hierdie Birmingham bedank en die dele 
van die land hier, vir hulle bydraes tot hierdie borgskap, om my te help om hier te kom. En ek—ek sê vir 
julle, ek dink dat predikers soos dit vereer moet word.

Julle, gemeente, moet julle—julle pastoor respekteer, want, sien, hy is uit, hy is 'n herder. En as hy 
iets vind waar hy dink dit is goeie weiveld, sal hy sy kudde na dit lei. En soms is daar meningsverskille; 
soms, is dit, sommige van hulle sien dit nie so nie en miskien hou hulle nie daarvan vir hul skape nie, hou 
nie van die soort van bediening nie. Maar om een van die voeders te wees, ook, 'n herder, ek probeer 
net om die ware Gras van God, die regte Kos, die Woord te bring.

En so, ek—ek waardeer hulle so baie en ek bid dat God hulle altyd sal seën. En mag hulle lewe 'n 
invloed hê op wie ookal hulle in aanraking mee kom.

Elkeen van ons het bedienings. 'n Sekere bediening sal die oog van 'n sekere persoon vang, waar die 
ander een dit nie sou doen nie. Sien? So, ons span saam, soos ek aan die begin gesê het, om te probeer 
om die beste te bring wat ons weet hoe met ons bediening, my bediening, hulle s'n, en dies meer, ons sit 
hulle saam om te probeer om julle mense te help om meer te weet oor Jesus Christus, en om beter te 
wees, paslike dienaars vir Hom as die—as die tyd nader kom wanneer ons Hom moet ontmoet.

Nou wil ek die—die mense hier bedank wat ons toelaat om hierdie arsenaal te hê. Dit is 'n mooi 
gebou. En ons waardeer dit baie. Ons bedank hulle met ons hele hart. En ek bid dat een en elkeen van 
hulle sal, as hulle nie gered is nie, gered sal word; en in daardie groot saal van God, daar gunter, 
wanneer die engele sing, wanneer die verlostes inloop, hoekom, ek vertrou dat elkeen van hulle daar sal 
wees sonder om een te mis.

En nou dank ek julle mense. Ek het nooit 'n kans gehad om die bestuurder te vra nie, maar ek glo dat 
al die uitgawes en dinge nagekom is. En ek—ek waardeer dit, elke offergawe, alles wat julle gedoen het. 
En gewoonlik neem hulle 'n—'n off- ... (Het hulle dit gedoen?) Julle hoef dit nie te gedoen het nie. Hulle 
het gesê ... Hy het gesê hulle gee 'n offergawe nadat alles betaal was.

Julle weet, ek was 'n ma- ... agter die preekstoel, nou, vir drie-en-dertig jaar. En ek het nooit 'n 
offergawe in my lewe geneem nie, nooit een keer nie, selfs in my eie kerk, het nooit 'n offergawe in my 
lewe geneem nie. Ek het gewerk toe ek pastoor van die kerk was, die tabernakel by Jeffersonville, ek ... 
sewentien jaar by die Openbare Dienste Maatskappy, en het nooit een keer 'n offergawe in my lewe 
geneem nie. Ek het my eie uitgawes en dies meer betaal, en het my tiendes betaal, en alles wat ek kon, 
reguit na die kerk, en alles het reguit na die kerk gegaan.

En nou, gewoonlik hier gee hulle my 'n offergawe. En ek wil dit duidelik maak (want sommige van die 
trustees sit teenwoordig, nou): Die offergawes wat aan my gegee word, die geld, dit gaan nie direk na 
my toe nie. Ek kry 'n salaris van die kerk: ek kry 100 dollar per week, dit is 5200 dollar per jaar, honderd 
dollar per week. Maar nou, die offergawe wat julle vir my gee, dit is toegewys aan die werk van die 
Here. Hier is wat die trustees daarmee doen: dit kan op niks anders gespandeer word nie. Dit is 
geoormerk,  soos  ons  dit  noem,  dat  dit  op  niks  anders  bestee  kan  word  nie.  Daardie  geld  gaan  in  'n
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sekere skatkis; wanneer daardie skatkis opbou, genoem, “vir oorsese missies,” toegewys aan dit ...

En nou baie keer, oorsee, julle kan sien waarteen ons opstaan hier in die Verenigde State, en julle 
kan dink hoe dit daar sou wees. En wanneer ons daarheen gaan na daardie arme mense wat niks het nie, 
nie eens genoeg om te eet nie, daar in daardie heidense lande ... Ek het moedertjies op die straat gesien 
lê en hul klein babas, hul wange ingesink en besig om te sterf, en die moeder probeer om jou die baba te 
gee; en as jy daardie een neem, hier is 'n ander een, hier is 'n ander een, nog een; en niks om te eet 
nie. En ons krap genoeg uit in ons vullisblikke om daardie mense te voed. Dis reg. Ons besef nie hoe 
welaf ons is nie.

En in die Afrika oerwoude en dies meer, wat kan daardie mense daar my aanbied? Hulle het nie een 
sent nie, hulle het nie, daar is hoegenaamd geen manier om my daar te kry nie. En ek voel dat hulle die 
evangelie ook moet hoor, en die evangelie wat—wat die Here Jesus ons hierdie week gegee het.

Ek neem daardie geld, want ek ... julle gee dit vir my en ek is die rentmeester daarvan. So gaan dit 
in, omdat ek op hierdie grondslag werk, dan kan dit op niks anders gespandeer word nie, behalwe 
oorsese missies.

En dit neem dieselfde Evangelie reguit daar na hulle toe. Moenie ... Ek gaan self, sodat ek weet dat 
ek die heel beste doen wat ek kan, wetende dat ek moet antwoord vir elke sent van daardie geld. En ek
—ek wil 'n goeie rentmeester vir God wees. En as ek nie getrou kan wees oor daardie dinge nie, hoe 
gaan ek getrou wees oor ander dinge. Julle sien? So, ek wil—wil julle bedank.

En die offergawe wat aan my gegee is (soos—soos die broer nounet gesê het) hierdie middag, ek— 
ek het hulle gevra om dit nie te doen nie. Maar, gewoonlik as hulle nie ... en hulle weet dit: as die 
uitgawes nie gemaak kan word nie, dan neem ons 'n gedeelte van daardie offergawe wat deur die pos 
gestuur is, by die kerk (waar dit aangewys is vir hierdie ander), dan skryf ons die uitgawes af. Ons wil 
nie hê—wil nie hê dat dit enigiemand iets moet kos nie. Sien? Ons sal nooit ...

En ek het die bestuurder beslis in elke vergadering gesê (Broer Jack Moore, wat hier sit, was een 
van my eerste manne in die veld; hy weet dat ek nooit stil sou staan vir enige gebedel vir geld nie: “Wie 
sal dit gee? En wie sal dat gee?”) , “Gee die kollektebordjie aan en vergeet daarvan.” God, dit is wanneer 
Hy—wanneer Hy stop ... wanneer Hy stop om in my behoeftes hier te voorsien, dat dit tyd is vir my om 
die veld te verlaat. So, ek glo nie in hierdie gebedel en getrekkery, en oorreding, en gedreig, en—en alles 
anders vir geld nie. Nee, meneer.

Aan die begin toe ek in die bediening gekom het, het ek uitgevind, deur die geskiedenis, is daar drie 
dinge wat 'n man, 'n dienaar van Christus, seermaak. En as hy ... God sal hom seën en hom 'n klein 
bediening gee, dan die eerste ding wat jy weet, een van die ondergange is geld.

Volgende is gewildheid: wanneer hy begin dink hy is iemand, op daardie oomblik is hy op sy pad uit. 
Sien. Ons is ... Daar is geen grootkoppe onder ons nie, ons is almal dieselfde, ons is God kinders (Sien?) 
; nie een van ons is meerderwaardig nie en nie een van ons minderwaardig nie, ons is almal God se 
kinders.

Dan (geld, gewildheid) en vroue: en ek is gemerk as 'n vrouehater, so, julle weet, julle, dit is ver 
weg, so dit—dit is uit die prentjie uit. Ek het een vrou, is die enigste vrou in die wêreld, en dit is my 
vrou, dierbaarste vrou wat God ooit op aarde geplaas het, vir my. Dis reg. Sy is myne en myne alleen; 
en ek is hare en haar alleen. En dit: toe ek 'n jong man was, het ek so gedink; nou is ek 'n ou man en ek 
dink dit nog steeds.

So ek ... sy ... Ek het probeer om daardie dinge te vermy en die Here Jesus te vertel, “God, dit is so 
moeilik om hier te wees, want die bediening is soveel anders. Dit is net—net 'n algehele raaisel vir die 
mense. Dit is moeilik genoeg vir my om daardie dinge met Satan te beveg, laat staan nog hierdie ander.” 
So, ek is daarop uit om die heel beste te doen wat ek kan, vir almal; sodat die Koninkryk van God 
verheerlik kan word.

Nou, baie dankie. En ek hoop, eendag, dat ek kan terugkom en julle weer sien, sien, ek hoop ek kan.

En ek hoop wanneer ek weer kom ... [Die gemeente het gesê, “Amen.” — Red.] Dankie. En ek hoop, 
wanneer ek weer kom, sal dit nie soos volg wees nie: waar jy drie dae het; senuweeagtig, ontsteld; 
moeg, bied iets aan wat, jy weet nie eens waarin jy inbeweeg nie; jy—jy—jy wonder. Dit is 'n wonder jy 
het soveel geloof daarin as wat jy het. As ons kon gaan sit en hier kon begin in Genesis, dag na dag, 
nag na nag en dit hier neerplaas. Sien, dit het soort van, jy weet, jy soort van kry die gevoel dat daar 
spoke rondom jou is. Julle weet wat ek bedoel. Julle—julle weet nie.

Soos die dissipels een nag: hulle was op 'n stormagtige see en—en die klein bootjie was vol water, 
en—en alle hoop van oorlewing was weg. En hulle het geskreeu en gehuil; natuurlik, as Christene het 
hulle gebid. En opeens het hulle Hom sien aankom terwyl Hy op die water loop.  En  hulle  het  gedink  dit
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was 'n s- ... spook, hulle het gedink dit was 'n gees en hulle was bang, en hulle het begin—hulle het 
begin uitskree.

En dink net: die enigste ding wat hulle kon help, het spookagtig gelyk vir hulle. Hulle was bang vir 
dit. Dit is weer: Die enigste hoop wat ons het, is Hy en Sy belofte van die Woord en tog is ons bang 
daarvoor (julle sien?) , net—net bang om dit te vertrou. Dit—dit is so sleg. Maar onthou, die geskiedenis 
herhaal homself altyd. Dit moet so bly. En ek het julle deur die week gehoor, en deur ander ...

Ek sien julle, baie van julle, miskien, neem die bande en dies meer, hoe my bediening op daardie 
manier rondgaan en regoor die wêreld, oral. Baie keer hoor julle my sê, “Daardie denominasies ... ” en 
soort van veroordeel denominasies.

Dit is nie dat ek die mense veroordeel nie; ek veroordeel die stelsel (sien?) ; nie die denominasie, die 
mense daarin nie. O, nee. My mense, voorheen, was Katoliek; ek is van Ierse afkoms, hulle is Katoliek; 
en ek weet daar is 'n paar pragtige Katolieke mense. Sommige van hulle is my eie mense. Hulle is goed. 
Daar is goeie Metodiste, Baptiste, Presbiterianers, Lutherane; elke denominasie het goeie mense.

Maar dit is hulle stelsels wat ons apart hou, dit is die ding waarteen ek is. Ons is een in hart. Ons 
moet so wees. En dan ons stelsels, sien, trek 'n leerstellige lyn en dit is ...

As die eerste kerk ooit begin het, sou die eerste kerk, enige kerk, sê, “Ons glo dit,” en eindig hulle 
leerstelling met 'n komma, in plaas van 'n punt, ons ... daar was nog nooit iets anders as een kerk nie. 
Dis al. Sien. “Ons—ons glo dit, plus soveel as wat God ons nog sal laat weet.” Maar wanneer ons sê, 
“Ons glo dit, en dit is dit, en dit is al”: dan sterf ons net daar, julle sien, want God is ewig en Hy hou aan 
groei.

So, baie dankie. En ek wil hê julle moet weet, daar is nie 'n prediker of persoon in die wêreld 
waarvan ek weet nie, enige mens, maak nie saak wie dit sou wees nie, maar vir wie my hart klop: Ek wil 
hulle vir die Koninkryk van God hê. Ek werk vir een plek, daar bo, nie vir 'n sekere denominasie nie.

Ek was 'n Sendeling Baptis, geordineer 'n Sendeling Baptis, deur Doktor Roy E. Davis, van Fort 
Worth, Texas. En ek was ... het in die kerk gebly. Goeie—goeie klomp broers; en ek sal steeds sê, “Daar 
is van die beste mense in die wêreld in die Sendeling Baptiste Kerk.”

Maar toe hierdie gawe aan my gegee is, kon hulle dit nie aanvaar nie. Die Pastoor het selfs gesê dat 
ek my verstand verloor het. Ek, met 'n grammatika skoolopvoeding, sou preek vir konings, maghebbers, 
monarge; en genesings en dinge. Hy het gesê, “Dit kan nie wees nie.” Maar dit was, sien, omdat Hy dit 
gedoen het. Hy het gesê, “Billy, jy sal 'n heilige roller word.” Ek weet nie wat ek is nie, maar ek weet Wie 
ek glo. Uh-huh. Ek is ...

Iemand het gesê: nie lank gelede nie, het hy gesê ... 'n baie goeie man, het saam met broer Jack 
Moore en my gery, William Booth-Clibborn; ek dink een van die skranderste predikers wat ek ooit gehoor 
het, kan die Evangelie ten volle in sewe dialekte verkondig.

En ek het iets aan hom gesê (oor iets wat hy genoem het oor iets wat ek gesê het), ek het gesê, 
“Wel, dit is presies wat die Skrif sê, Broer Booth.”

Hy het omgedraai (as iemand hom ooit geken het, hy is 'n ware diplomaat, 'n Engelsman) en hy het 
gesê, “Jy ken net nie jou Bybel nie.”

Ek het gesê, “Maar ek ken die Skrywer werklik goed.” En dis ... Julle sien?

So, om Hom te ken, is Lewe. En so—en so het hy ... Dit is reg, ken Hom, om Hom te ken, is Lewe. 
En ek weet iets het met my gebeur. Ek is nie wat ek was nie. Soos die ou gekleurde dame (as dit 
verskoon sal word, asseblief, want dit is nie 'n plek vir 'n grap nie en dit is nie 'n grap nie, dit het regtig 
gebeur), 'n ou gekleurde dame, sy sê, “Ek wil graag 'n getuienis gee.”

“Staan op, suster, en getuig,” het ek gesê.

Sy het gesê, “Julle weet,” gesê, “Ek is nie wat ek wil wees nie,” en sy het gesê, “Ek is nie wat ek 
behoort te wees nie,” maar, gesê, “maar ek is nie wat ek was nie.”

Sy het begin in elk geval. So dit is hoe ek ook voel. Ek, nie wat ek wil wees nie en nie wat ek 
behoort te wees nie, maar ek weet ek is nie ... Ek is nie wat ek was nie. Iets het met my gebeur 
ongeveer vyf-en-dertig jaar gelede. En Hy is sedertdien in my hart. En ek het Hom lief met alles wat in 
my is.

En ek is lief vir julle. Hoe kan ek Hom liefhê sonder om julle lief te hê? Ek het 'n seun hier in die 
vergadering en 'n kleinseun. Ek sal verkies, as julle enige komplimente het, dat julle dit eerder vir hulle 
gee in plaas van vir my, want ek is 'n ouer. So, God voel dieselfde daaroor. As ons mekaar nie kan liefhê
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wat ons gesien het nie, hoe gaan ons God dan liefhê? Sien? Ons moet mekaar liefhê en mekaar 
respekteer.

As ek hierheen kom om julle te mislei in iets wat 'n strik is, of iets anders, sal God dit nooit eer nie. 
Kyk wat Hy met my sou doen. Wat doen ek aan Sy kinders? Ek sou nooit reg met God wees daaroor nie. 
Nee.

Maar ek kom omdat ek julle liefhet en God weet dit is die waarheid. En ek—ek wil alles doen wat ek 
kan, sodat die vreugde wat vir julle weggelê word ... Ek dink die groot tafel is gedek, elkeen van julle het 
'n reg daartoe.

Sommige mense sê Goddelike genesing is nie so nie. Ek weet dit is. Sien. Ek ... Julle is te laat om my 
dit te vertel. Sien. Ek weet—ek weet dit is so. En die Heilige Gees en daardie dinge, ek weet dit is waar. 
En waarom sou julle eenkant wou staan met 'n—met 'n—'n ou koue aartappel in jou hand, daaraan 
knaag, met 'n yslike groot aandete wat vir elkeen van die heiliges van God gedek is. Sien. Dit is alles vir 
ons. Hy is dieselfde gister, vandag en vir ewig. Baie dankie aan julle.

En nou, in ... Ek hoop om eendag terug te wees, as Jesus nog wag. Nou dink ek jy wonder hoekom 
... Iemand het gesê die ander dag ... Ek het by 'n baie beroemde man gestaan. Ek is lief vir die man. 
Daar is geen nodigheid vir my om nie sy naam te noem nie. Hy is my, een van my boesemvriende, Oral 
Roberts. Oral kom na my vergadering. Broer Jack Moore was saam. Hy het 'n klein, gehawende tent 
gehad wat oor die veld opgeslaan was, daar aan die—aan die oostekant van Kansas City, en ek was in 'n 
ouditorium, 'n bietjie groter as hierdie. Hy het oorgekom, eenkant gesit, gesê, “Broer Branham, dink jy 
God sal my gebed hoor?”

Ek het gesê, “Hy sal enigiemand se gebed hoor.”

Nou weet die man nie wat hy werd is nie, bou 'n vyftigmiljoen dollar kweekskool, met 'n driemiljoen 
dollar kantoor. Ek dink dit is 'n krediet, en 'n bydrae tot die geloof van een, enkele, klein Oklahoma seun, 
vir God.

Tommy Osborn, hy was daar op daardie aand toe daardie maniak na die platform in Portland, Oregon, 
gehardloop het om my dood te maak. En hy het gesê, “Jou bedrieër!” Het gesê, “Jou ... ” Het my 
allerhande goed genoem. Groot, groot man. Ongeveer vyftig predikers op die platform het van hom 
gevlug. Hy was 'n kranksinnige uit die instelling. Groot, groot arms. Was ses, byna sewe voet lank. 
Groot, groot arms. Ek het honderd-agt-en-twintig pond geweeg. Hy het op die platform gehardloop, 
gesê, “Vanaand gaan ek jou tot in die middel van daardie plek slaan.”

2

Ek het van beter geweet as om enigiets aan hom te sê. En almal het padgegee. En ek het net 
stilgestaan. Moenie—moenie probeer om jou eie gevolgtrekkings te maak nie; as jy dit doen, gaan jy 
verlore wees. Ek het net stilgestaan. En ek hoor myself dit sê, dit is, die Heilige Gees sê dit deur my 
lippe.

Onthou, God werk slegs deur die mens. Hy het die mens gekies. Hy—Hy kon die Evangelie deur die 
sterre verkondig het, of deur die bome, of deur die wind, maar Hy het die mens gekies. Dit is wat Hy ooit 
gedoen het, het die mens gekies. “Die onthulling van Sy geheime,” en Sy voorkennis en dinge, “aan Sy 
knegte, die profete,” het Hy gesê.

Nou, die man het net 'n paar voet van my af gestaan en hy het gedreig wat hy gaan doen. Hy het 
soos 'n Goliat gelyk. En daar het die Heilige Gees gesê, “Omdat jy die Woord van God uitgedaag het 
vanaand, sal jy oor my voete val.”

Wel, nou kan julle dink, 'n man in daardie soort van 'n woede sou dink oor 'n man wat ongeveer 
honderd-agt-en-twintig pond weeg, teen byna 300 pond van—van iets soos 'n berg wat voor jou staan, 
wat hy gedink het. Hy het gesê, “Ek sal jou wys oor wie se voete ek sal val,” en hy het sy groot vuis 
teruggeruk. Ek het nooit beweeg nie; net daar gestaan. En hy het na my toe gestap, het teruggetrek 
soos dit, om my te slaan.

3

En ek het myself gehoor, niks wat ek enigsins moes sê nie, het gesê, “Satan, kom uit die man uit.” 
Niks harder as dit nie.

En toe hy sy vuis teruggetrek het; het sy hande opgegaan, sy oë het uitgepeul en al in die rondte 
gedraai. Sy tong het uitgesteek en kwyl het by sy mond uitgekom. Hy het om en om in die rondte 
gedraai en het neergeval en my voete op die vloer vasgepen.

En toe het die polisiemanne uitgekom, en hulle was besig om hom te soek. Ek het daardie twee 
polisiemanne na Christus gelei, daar in die kleedkamer in hierdie groot ouditorium.

En so ek dink ons het sestig (?) enkele honderd aan die binnekant, en baie naby aan tweekeer 
soveel  aan  die  buitekant  gehad.  Dit  het  gestortreën.  Hulle  het  op-en-af  in  die  strate  gestaan,  met
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sambrele.

En hy het my op die vloer gehou. En hy het gesê, “Is hy dood?”

Ek sê toe, “Nee, meneer.”

“Wel,” gesê, “is hy genees?”

Ek sê toe, “Nee, meneer. Hy aanbid daardie gees, jy sien. En geen manier om hom enigsins te help 
nie, totdat hy dit uit sy kop kry.” Ek het gesê, “Maar ek wens julle wil hom van my voete af rol, sodat ek 
kan beweeg.” Sien?

Tommy Osborn het dit gesien en hy het huis toe gegaan en homself in 'n kamer toegesluit vir drie 
dae.
4

Hy het al die pad na Jeffersonville gery. En hy het afgekom, 'n klein senuweeagtige man wat om sy 
kar hardloop. Hy het gesê, “Dink jy ek het 'n gawe van genesing?”

Ek het gesê, “Tommy, jy lyk soos 'n voorspoedige seun en iets wat 'n krediet vir die Koninkryk van 
God sou wees.” Ek het gesê, “Tommy, moenie dit doen nie. Moenie oor sulke dinge dink nie.” Ek het gesê, 
“Jy weet God het jou geroep om die Evangelie te verkondig. As Hy jou roep om die Evangelie te 
verkondig, is Goddelike genesing daarby ingesluit.” En hy het opgegaan saam met Broer Bosworth.

En die ander dag het ek gestaan en kyk na sy gebou, en o, goeiste, 'n miljoen en 'n half dollar, of 
iets, in dit. En ek het daar rondgekyk, Oral het daar gestaan. Ek het gewag. Ek was daar. Oral was so 
gaaf en almal van hulle het my rondgewys. Regtig gawe broers!
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En ek het daar gestaan en ek het gedink. “Dink, ek was op die veld voordat hulle begin het. Hulle, 
elkeen, vertel jou dat hulle die inspirasie daaruit geput het.” En ek het gedink, “Ek sal nie daarvan hou as 
hulle na my kantoor toe kom nie.” Huh! Ek het een klein tikmasjien wat op die end van 'n sleepwa staan. 
Uh-huh. Sien? “Ek sal nie daarvan hou as hulle dit sien nie.” En ek het gedink, “Here, kyk net hier, kyk na 
hierdie groot gebou ter waarde van driemiljoen dollar, sê hulle.” En ek het gedink.

Ek het afgekyk in die pad en ek het gegaan; dit het gesê, “Die toekomstige huis” van So-en-so. 
“Toekomstige huis.”
6

En ek het gedink. Maar ek—ek sê dit nie in miskenning van hierdie broers nie, maar net wat vir my 
gesê was. Ek het gedink, waar is my toekomstige tuiste? Iets het gesê, “Kyk op.” So dit is goed genoeg 
vir my. So lank ... Ek sal vir myne kyk daar Bo. So ek sê nie dat hulle nie daar sal wees nie, ook, julle 
sien, maar dit was net om my aan te moedig, julle sien.

Ek sou nie genoeg wysheid gehad het om te weet hoe om geld soos daardie te hanteer nie. God 
weet dit ook. En dan, wat daarvan as ek yslike groot verpligtinge gehad het soos dit, dink julle ek sou na 
hierdie plek toe kon kom? Dink julle ek sou 'n driedagbyeenkoms hier kon hou soos Broer Roberts? 
Wanneer Broer Roberts rondom tienduisend elke dag moet hê. Hoekom, ek sou verskrik gewees het die 
eerste dag, om dit te kon doen. Sien? Hoekom, ek kan 'n vergadering hou waar daar vyf mense, of twee 
mense, of een persoon is, of gaan waar Hy my stuur. Ek het niks nodig behalwe meer van Hom nie. So 
dit is wat ek wil hê julle moet bid, dat ek meer van Hom sal hê, om Hom te ken. Die Here seën julle!

Elke skare het nou drie klasse mense: gelowiges, skyngelowiges, ongelowiges. Jy het dit in elke 
skare.
7

Jesus het dit in Syne gehad en ek het julle die ander aand gewys hoe Hy hulle geskei het deur dinge 
te sê en dit nooit te verduidelik nie. Sien? Hy het nooit gesê waarom hulle Sy liggaam moet eet nie, 
waarom Hy kom nie; hoe Hy sou neerdaal, dieselfde Een opvaar. Terwyl hierdie mense geweet het Hy 
was net 'n man, het 'n slegte naam gehad om mee te begin, maar Hy het dit gesê net om hul geloof te 
toets.

Daardie dissipels het nooit beweeg nie. Hulle kon dit nie verklaar nie. Maar kyk wat het Petrus gesê, 
“Here, waarheen sou ons gaan?” Sien, hulle het die Woord van God gesien vir daardie dag, wat belowe is 
vir toe, geregverdig. Hulle sê, “Ons weet dat Dit die bron is.”

Kyk na die Sunamitiese vrou, dieselfde wyse, toe sy die seuntjie gehad het van die seën van Elia. Sy 
het gesê, “Saal vir my 'n muil op en moenie stop totdat ek jou beveel nie.” Sien? En sy het na die man 
van God gegaan. En hy het nie geweet nie. Maar sy het geweet as God daardie profeet kon hê om haar 
te vertel sy sou 'n seun hê, dan kon sy uitvind waarom God haar seun gevat het. En sy het aanhoudend 
daarin volhard. En julle onthou, sy het by haar—haar—haar geloof gebly totdat sy uitgevind het wat was 
die ... wat dit veroorsaak het. En Elia het gegaan en nie eens geweet wat hy sou doen nie, het op-en-
af oor die vloer geloop; sy liggaam op die baba gelê en dit het lewendig geword.

8
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Julle sien, dit is omdat mense glo. Hulle—hulle kan nie verduidelik nie. Niemand kan God verduidelik 
nie. Maar wanneer jy sien dat God iets in Sy Woord doen, wat Hy belowe het Hy sou doen!

Kyk na daardie dronk Romeinse soldate op daardie dag net voor die kruisiging plaasgevind het. Sit 
Hom daar buite en slaan Hom in die gesig en op die wange, en dinge soos dit, het gesê, “Nou, as Jy 'n 
profeet is, vertel vir ons wat Jou getref het.” Hy het geweet wie Hom geslaan het, maar Hy het nie nodig 
gehad om nar te speel nie. Sien? Hy het net—Hy het net gedoen ...

9

Hy het gesê, “Voorwaar, voorwaar ... ” Johannes 5:19, luister nou. “Voorwaar, Voorwaar Ek sê vir 
julle, die Seun kan niks doen in Homself nie; maar wat Hy die Vader sien doen, dit sal die Seun ook 
doen.” Daarom het Hy nooit een wonderwerk gedoen totdat God Hom deur 'n visioen gewys het wat om 
te doen nie, volgens Sy eie woorde. “Die Seun kan niks in Homself doen nie,” nie wat Hy hoor nie, “maar 
wat Hy die Vader sien doen, dit doen die Seun.”

Geen profeet, geen siener in die Bybel, het ooit iets na willekeur gedoen nie. God wys eers. So geen
—geen menslike vlees nie, nie eers die vlees van Jesus self nie, kan homself verheerlik nie. Dit is alles in 
God. God wys ons en laat ons sien, ons kan net optree volgens dit wat Hy ons wys en vertel. Elkeen van 
ons doen dit.

So mag die Here julle nou seën. En ek gaan julle weer vra vanmiddag, terwyl ons die Woord lees ... 
En julle is sulke gawe mense, ek kan net staan en met julle praat en met julle praat.
10

Maar ek wil sê, weereens, ek doen 'n onreg aan die Boodskap wat God my gegee het, deur net hier 
in te hardloop ... Ons sou vyf dienste gehad het, maar ek dink ons kon nie die ouditorium kry nie, so ons 
moes dit net vier maak; hier drie nagte en dan 'n genesingsdiens. Wat, sien, jy ken nie eens die eerste 
benaderings nie. So miskien eendag, as God wil, ek ... en die hulp van God en medewerking van julle 
gawe mense, sou ek graag wou terugkom en al my broers, almal van hulle bymekaar kry. Ons, dit mag 
dalk 'n bietjie snaaks klink, maar, “Kom, laat ons die saak uitmaak,” sê die Here. Laat—laat ons dit net 
sien tot—tot daardie tyd. As ek nie daarby uitkom nie, onthou, wanneer ek julle weer op die kant van die 
rivier sien, sal God weer getuig dat dit die Waarheid is wat ek vir julle sê. Dit is Sy Woord.

Sou ek nie skynheilig wees nie, wat 'n—wat 'n ... Wat sou dit vir my inhou? Ek het 'n vrou en 'n paar 
kinders by die huis, huil op die telefoon, 'n rukkie gelede, “Waarom kom jy nie huistoe nie?” Sien? Maar 
daar is ander kinders wat siek en behoeftig is. Daar is ander mans se vroue, en mans, wat verlossing 
nodig het. Ek kan dit nie doen as ek verwag om die Rivier oor te steek nie. Sien, daar Oorkant sal ek 
gaan sit en 'n klein rukkie rus. Tot dan, ek word oud en ek kan nie—kan nie voel soos toe ek die eerste 
keer begin het jare gelede nie, maar ek—ek gaan net, in elk geval. Gaan net, in elk geval, want dit is die 
laaste geleentheid waar ek in staat sal wees om dit te doen in hierdie lewe. Die ander Lewe sal dit nie 
vereis nie.

Laat ons nou staan in eerbied vir Sy Woord, terwyl ons na Markus die 16de hoofstuk blaai. En ek 
gaan begin lees van die 9de vers af. Luister noukeurig, as julle wil.
11

Dit is die sluitingboodskap. Dit is vandag die sluitingsboodskap vir hierdie deel van die veldtog hier. En 
dit wat ek lees, is die afsluitingswoorde, die laaste dinge wat Jesus vir Sy Kerk gesê het voordat Hy 
weggegaan het, die laaste woorde net na die opstanding.

Die 16de Hoofstuk van Markus, ek gaan begin met die 9de vers.

En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn 
aan Maria Magdaléna, uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het.

Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met Hom gewees het, terwyl hulle treur 
en ween.

En toe hulle ... hoor dat Hy lewe ...

Dink net daaraan, “Toe hulle hoor dat Hy lewe.” O, goeiste! Ek hoop ons kan vandag dieselfde ding 
hoor en weet dat Hy lewe. Uh-huh.

... hoor dat Hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie.

En hierna het Hy in 'n ander gedaante verskyn aan twee van hulle terwyl 
hulle loop, op pad in die veld.

 (aan die ander) 

Dit was Kleopas en sy vriend, oppad na Emmaus.

Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar dié het hulle ook nie geglo nie.

Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul 
ongeloof en hardheid van hart verwyt,  omdat  hulle  die  wat  Hom ná  sy  opstanding  gesien

Nadat, 
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het, nie geglo het nie.

Wonder of Hy nou dieselfde ding met ons sou doen? Sien?

En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die 
ganse mensdom.

Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel 
word.

En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, 
met nuwe tale sal hulle spreek,

slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen 
nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit 
aan die regterhand van God.

Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord 
bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen.

Nou my teks, hierdie middag, gaan ek hieruit neem: 'n Hofverhoor.

Laat ons nou ons koppe buig.

Ons genadige Hemelse Vader, ons vra U nou om U Woord te neem; en soos ons vanmiddag hierdie 
verhoor van U Woord bring, bid ons dat ons die Teenwoordigheid van die opgestane Jesus sal ervaar, en 
mag ons nie so lui wees nie. En soos wat U vir diegene gesê het toe U met hulle gepraat het op die pad 
na Emmaus, hoe U met hulle gepraat het en U vir hulle gesê het dat hulle ... “Waaroor was hulle 
bekommerd? Waaroor was hulle so treurig?”

12

En hulle het gesê: “U moet 'n vreemdeling wees.” En vir Hom gesê dat ... “Jesus van Nasaret, Wat 'n 
profeet in daad was.”

En toe hulle U aangespreek het as 'n profeet, dan was dit net nie minder as paslik dat U na die 
Woord behoort te gaan nie, as 'n profeet, want die Woord kom na die profeet. Toe het U na hulle gedraai 
en gesê, “Dwase en traag van hart om te glo, om nie alles te glo wat die profete aangaande Christus 
gesê het nie, hoe Hy al hierdie dinge moet ly wat U gesê het, en gaan dan in Sy heerlikheid in.” En 
beginende by die Ou Testament, al die pad terug tot by die begin, het Hy aan hulle uitgelê wat die 
profete gesê het oor Homself. Maar toe het hulle nog steeds nie verstaan nie.

Maar eens binne-in die gebou, die deure gesluit, toe het U iets gedoen presies op die wyse waarop U 
dit gedoen het voordat U gekruisig is, en toe is hulle oë geopen. U het vinnig uit hulle sig verdwyn. En 
hulle het gehardloop en vir hulle gesê waar hulle by aandete, die maaltyd gesit het. En het hulle berispe 
as gevolg van hulle ongeloof, toe U deur die mure verskyn en vir hulle gesê het dat hulle U moes geglo 
het, en die hardheid van hulle hart.

En hoe hierdie dissipels gejuig het omdat U bekend gemaak is, omdat U iets op dieselfde wyse 
gedoen het as wat U dit gedoen het voor U kruisiging. Hulle het geweet dit was U; dieselfde gister, 
vandag en vir ewig.

O God, asseblief, doen dit weer vandag. Kom in ons midde. En U het hierdie dinge belowe vir die 
laaste dae. En mag ons harte nie so afgestomp wees met die ... met moderne teologie en die dinge van 
die wêreld, dat ons sal faal om U te sien nie. Maak ons verstand oop, oë, want ons vra dit in Jesus se 
Naam. Amen.

Julle mag sit.

Nou, ek vertrou dat die verskyning van Sy bevestigde opstanding hierdie week, die bietjie wat ons 
gesien het, julle kan nou, op hierdie stadium, synde julle eerste keer, 'n bietjie skepties wees oor dit, 
want die enigste ding wat julle sien, is net 'n klein deeltjie. Maar dit was nog nooit een keer verkeerd 
nie, in die tienduisende van duisende kere. Dit was nog nooit verkeerd nie. Hoeveel hier binne is 'n getuie 
van dit, steek julle hande op, wat ... Sien? Nooit, dit maak nie saak watter nasie, waar, plek, dit het nog 
nooit enigiets gesê wat sou gebeur en dit het nie presies so gebeur nie. So, niks kan so akkuraat wees 
behalwe God alleen nie. Sien? Beslis.

13

Maar, natuurlik, dit moet verdag lyk. Dit moet so wees. So was dit in Sy dag, en so aan. Selfs Sy 
geboorte en alles anders, het verdag gelyk. God doen dit net om die geloof van sy mense te toets.

Nou, vanmiddag het ek gedink  dit  sou  nie  meer  as  reg  wees  ...  En  na  Sy  verskyning  voor  ons  en14
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gaan deur die gebou en onderskei die gedagtes van die hart. En ek het net drie of vier skriftgedeeltes 
gebruik, saam met julle.

Waarvan God weet dat alle skrifture bymekaar kom. Daar is nie een fout in enige van dit nie. Nie een 
weerspreek die ander een nie. Nou, mense sê dit doen. Ek het 'n jaar se salaris aangebied aan 
enigiemand wat dit vir my sal wys, waar die Woord Homself weerspreek. Dit weerspreek Homself nie. As 
dit gebeur, beken dit niks vir my nie. Dit moet presies die Waarheid wees.

Nou gaan God die wêreld deur iets oordeel. As Hy dit deur die kerk oordeel, dan watter kerk? Omdat 
die een van die ander verskil. Maar Hy gaan dit deur Jesus Christus oordeel. Die Bybel het so gesê. En 
Christus is die Woord. “In die begin was die Woord, en die Woord was by God.” Hy het dit geoordeel in 
die dae van Noag en Hy het dit geoordeel in die dae van Moses. Hy het dit geoordeel in elke dag, en Sy 
dag, en selfs tot op hierdie dag, deur dieselfde beloofde Woord vir daardie eeu. Ons glo dit of glo dit nie, 
maar Hy is verantwoordelik om Sy Woord waar te maak. Julle weet, daar in Mattheus 12 het dit gesê 
dat, dat ...

“Alhoewel Hy so baie dinge gedoen het, kon die mense nie glo nie. Want, sê Jesaja, 'Hulle het harte 
gekry, hulle kan nie verstaan nie; oë, hulle kan nie sien nie; ore, hulle kan nie hoor nie.'” Dit moes vervul 
word.

15

En so moet hierdie vervul word. “Hulle sal roekeloos, hoogmoedig, liefhebbers van plesier meer as 
liefhebbers van God wees, vals beskuldigers, bandeloos en veragters van diegene wat goed is; terwyl 
hulle 'n gedaante van godsaligheid het en die krag daarvan verloën, die Krag van die God waarvan hulle 
'n vorm het.” Wat 'n bedroewende ding! Wat as dit jy was? Dink aan 'n man of vrou wat dit nie kan glo 
nie. Wat as dit jy was? Dink net daaraan. Dit—dit moet bejammer word, nie bespot nie, maar bejammer 
word. Dit is beslis die Waarheid. Let nou op.

Vandag gaan ek noem wat ons sal noem ... vir 'n paar minute nou, voor ons bid vir die siekes. En ons 
gaan probeer om uit te wees hier binne die volgende veertig minute, indien moontlik, maar ek wil net 
eers 'n klein verhoor hê.

16

En nou is die geval vandag, in hierdie hofverhoor. Nou as julle net aandagtig sal luister en in gedagte 
hou wat ek probeer sê. Dit sal nie lank wees nie. Die saak is, “Die Woord van God se belofte versus die 
wêreld.” Nou 'n—'n saak kan nie voorgelê word tensy dit vir een of ander doel is nie. Jy moet die saak 
voorlê. En die saak wat in hierdie hofsaal voorgelê word vanmiddag ... Nou wil ek hê dat elkeen van julle, 
ek—ek vra julle om na die saak te luister. Nou die saak is, “Die Woord van God se beloftes versus die 
wêreld,” die saak.

En die rede vir die aanklag is, “'n Skending van belofte.” Kan julle my goed hoor? Steek julle hande 
op, as julle oral rond is, as julle kan hoor. Die—die aanklag, is, “'n Skending van belofte. God het 'n 
belofte gemaak en het nie daarby gebly nie.” God se Woord het 'n belofte gemaak, so Hy word—Hy word 
ingebring vir 'n hofsaak. “Skending van belofte.”

Die vervolgingsadvokaat verteenwoordig altyd die staat as ek die howe reg verstaan. So, die 
vervolgingsadvokaat in hierdie saak verteenwoordig die wêreld en die vervolgingsadvokaat is Satan. Hy 
verteenwoordig die wêreld omdat die wêreld aan hom behoort. En hy verteenwoordig die wêreld en hy is 
hulle vervolgingsadvokaat.

17

Die verweerder in hierdie geval is God Almagtig, die verweerder.

En nou het die verweerder altyd 'n verdedigingsgetuie. En die verdedigingsgetuie in hierdie geval is 
die Heilige Gees. En nou gaan ons ...

En die—die vervolgingsadvokaat het ook 'n paar getuies in die saak en ek gaan hulle noem. En een 
van hulle is Mnr. Ongelowige, die volgende een is Mnr. Skeptikus, en die volgende een is Mnr. Ongeduldig. 
Dit is die een wat probeer om oordeel teen God te kry.

Nou het ons die ... al die—die karakters wat nou ingeroep word. En ons is in die hof, so ons gaan 
nou die hof tot orde roep. Goed. Die orde—orde is, die hof is geroep om te verander, of tot orde geroep.
18

En die vervolgingsadvokaat gaan nou sy eerste getuie roep om te getuig. En sy eerste getuie in die 
getuiebank is Mnr. Ongelowige.

En sy klagte is dat, “God se Woord van belofte nie heeltemal waar is nie.” Dit is wat sy klagte is, die 
eerste getuie. Hy beweer dat hy 'n gelowige is; al is hy nie; maar hy beweer hy is. En hy beweer dat hy 
“'n tyd gelede hier 'n Heilige Gees, sogenaamd, vergadering bygewoon het, waar die mense hande op die 
mense gelê het en hul Skriftuurlike regte gegee het om dit te doen, lees dit uit Markus 16,” waar ek nou 
net gelees het. “'Hulle sal die hande op die siekes lê, en hulle sal gesond word.'”

Mnr. Ongelowige getuig en hy sê dat, “Ek  het  die  hande  van  hierdie,  wat  genoem was,  die  Heilige
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Gees gevulde prediker, het sy hande op my gelê, volgens Markus 16, die belofte wat God gemaak het. En 
die man het gesê hy is 'n gelowige. En baie het beweer dat hulle genees is. En hy het sy hande op my 
gelê, en dit was twee maande gelede en niks het gebeur nie. Daarom is die belofte nie waar nie.” Goed. 
Ons vra Mnr Ongelowige om af te stap.

Die vervolgingsadvokaat, Satan, roep sy volgende getuie.

Volgende getuie wat getuig, is Mnr. Skeptikus. Nou getuig hy. Hy het gesê, “Ek het na 'n kerk 
gegaan. Ek was siek en ek het na 'n kerk gegaan wat veronderstel was om 'n goddelike Pastoor te hê, 
wat geloof in God se Woord gehad het. En hy het 'n—'n klein kraffie met olie gehad wat op sy—op sy 
lessenaar gestaan het. En al sy mense wat daarheen gekom het om voor gebid te word, het hy gesalf 
met olie, en het die belofte uit God se Woord, in Jakobus 5:14 gelees.

19

“Het die Woord gelees en gesê: 'As daar enige siekes onder julle is, laat hulle die ouderlinge van die 
kerk roep, laat hulle hulle salf met olie en oor hulle bid, en die gebed van geloof sal die siekes red, en 
God sal hom opwek. As hulle enige sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.' En nou,” het hy gesê, 
“Ek het hierdie Pastoor gehad, oor wie ek getuienisse van ander gehoor het, wat my gesalf het met olie, 
die Skrif vir my gelees het, uit God se belofte. En dit was meer as 'n maand gelede en ek is nog net so 
siek soos ek was toe hy my gesalf het.” Daarom is dit sy klagte. Laat Mnr. Skeptikus afstap.

En die vervolgingsadvokaat, Satan, roep sy—sy volgende getuie. Sy volgende getuie is Mnr. 
Ongeduldig. Dit is 'n karnallie. Sien? Verskoon daardie uitdrukking. Sien? Hy maak jou net, kry jou so 
senuweeagtig, jy weet nie wat jy doen nie. Sien?

20

Mnr. Ongeduldig, hy beweer dat hy ... “Een dag, terwyl hy die Bybel gelees het ... ” Almal van hulle 
maak aanspraak daarop om nou gelowiges te wees. En hulle ... Hy beweer dat hy “die Bybel gelees het,” 
en hy “kom by die gedeelte van Markus 11:22 en 23, waar Jesus self die belofte gemaak, dat, 'As jy sê 
dat hierdie berg ”verskuif moet word,“ en nie twyfel in jou hart nie, maar glo dat dit wat jy gesê het, sal 
gebeur, kan jy kry wat jy gevra het.' En weer sê Hy, 'As jy, wanneer jy bid, glo dat jy ontvang waarvoor 
jy vra.'” Nou sê hy, “Ek was kreupel in my voete, verlam in my voete, vir ongeveer dertig jaar. En ek het 
daardie belofte vyf jaar gelede aanvaar, en niks het sedertdien gebeur nie. Ek is steeds net so kreupel 
soos wat ek altyd was.” Nou, nou die ver- ... Dan stap hy af.

Nou moet die vervolgingsadvokaat soort van spog met die saak. So, die vervolgingsadvokaat, wat 
Satan is, sê vir die publiek, sien, “Hierdie mense beweer dat hulle gelowiges is. En God is nie geregverdig 
in die plasing van sulke kragtige beloftes in Sy Woord as Hy dit nie rugsteun nie.” Sien, hy beskuldig God. 
“Hy het hierdie beloftes in Sy Woord gesit vir Sy gelowige kinders. En Sy gelowige kinders het hier 
opgekom en getuig dat hulle hierdie eis aanvaar het wat Hy in Sy Woord gemaak het, om die waarheid te 
wees, en hulle het geen resultate daarvan nie.”

21

Daarom is hy besig om God te beskuldig en probeer om 'n saak teen Hom te kry deur te sê, “God het 
iets in Sy Woord gesit vir Sy gelowige kinders, en staan nie agter wat Hy belowe het nie.” Hy beweer 
ook dat, “Hy is onregverdig om so 'n belofte te maak aan mense, aan Sy gelowige kinders, en is nie in 
staat om te rugsteun wat Hy gesê het Hy sou doen nie.” Nou wys die vervolgingsadvokaat 'n moeilike 
saak teen die verweerder. “Hy is nie in staat om dit te rugsteun nie, want ons het getuies hier dat, 'Hy 
staan nie agter die Woord wat Hy belowe nie.'”

22

Toe praat die vervolgingsadvokaat verder. Die vervolgingsadvokaat, wat Satan is, sê, “Maar God 
belowe dat, 'alle dinge moontlik is vir die gelowiges.' God sê dit in Sy Woord.” Die vervolgingsadvokaat is
—is—is nou besig om sy saak te verseël, julle sien. Hy dink hy het dit as gevolg van die drie getuies wat 
getuig het, en skryf dit toe aan die Skrif en het die Skrif reg aangehaal, en die manier waarop hulle alles 
gedoen het. En nou verseël die vervolgingsadvokaat ook daardie klein plekkies, dat, “God belowe dat, 
'alle dinge is moontlik vir die wat glo.'”

Tog praat die vervolgingsadvokaat, Satan, weer en sê, “God belowe om lewend te wees nadat Hy 
gekruisig is. Belowe, Hy belowe dat Hy nog lewe. En ook, Hy belowe in Sy Skrif, Hebreërs 13:8, dat, 'Hy 
is dieselfde gister, vandag en vir ewig.' En Hy is nie in staat om te ondersteun of te rugsteun wat Hy 
belowe het nie.” Hy bring dit tot 'n punt, baie deeglik, sodat daar nie 'n—'n kans is om uit dit te kom nie. 
“Hy is nie in staat om dit te doen nie. God kan nie Sy Woord hou nie,” met ander woorde. “Hy beweer 
dat Hy uit die dood opgestaan het.

23

“Hy beweer ook in Johannes 14:12, dat, 'Hy wat in My glo, die werke wat Ek doen, sal hy ook doen.' 
Hy kon dit nie ondersteun nie. Hy het ook in die Skrif gesê, 'Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien My nie 
meer nie, tog sal julle My sien. Want omdat Ek leef, leef julle ook.'

24

“Let nou weer op, Hy beweer in Markus ... die—die 17de hoofstuk, praat van die dae van Sodom, 
waarin ons nou leef, 'soos dit was in die dae van Sodom,' dat die toneel van die wêreld in dieselfde 
posisie sou wees. En dat God sou neerdaal, synde die Woord manifesteer in vlees hier op aarde, en sal in
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staat wees om presies dieselfde dinge te doen as wat—wat—wat God gedoen het, wat 'n mens was in 
menslike vorm, wat deur Abraham, 'Elohim' genoem is. En Jesus het gesê: 'Wanneer die Seun van die 
mens geopenbaar' word in die laaste dae, dat Hy Homself sou openbaar op dieselfde wyse as wat 
gedoen is in die dae van Lot, gegewe die toneel.

“Hy belowe ook, dat, 'Hy met ons sou wees, selfs in ons, tot die voleinding, of die einde van die 
wêreld.' En Hy beweer ook dat, 'Beide die hemele en die aarde sal faal, maar Sy Woord sal nooit faal 
nie.'”

Nou dink ek die vervolgingsadvokaat dink hy het sy saak redelik goed verseël. Hy het getuies om te 
bewys dat hierdie Woord nie die waarheid is nie.
25

Nou is julle beide regter en jurie, vanmiddag. Julle, julle gedagtes is die jurie. En julle aksies is die 
regter. Julle, julle is wat ookal julle jurie se uitspraak is. Julle sal julle uitspraak lewer. Sien? Julle sal dit 
moet doen, want julle aksies spreek harder as julle woorde. Sien? Dis reg. Julle kan iets sê, maar as julle 
dit nie bedoel nie, kan julle dit nie doen nie. Sien? Julle aksies sal harder praat as julle woorde. Let nou 
op.

Laat die vervolgingsadvokaat nou afstap. Hy het gegee, het sy getuies gehad en hulle het getuig. 
En die vervolgingsadvokaat het die Woord hier geplaas en dit verseël net soos hy dit wil hê. Want, hy 
dink hy het die saak nou heeltemal verseël, so laat die vervolgingsadvokaat en sy getuies nou uit die 
getuiebank stap.

Nou sal ons die verdedigingsgetuie, die Heilige Gees, roep. Julle weet, as daar 'n verweerder is, moet 
daar 'n verdedigingsgetuie wees. Daarom sal ons die verdedigingsgetuie, die Heilige Gees, roep om die 
verweerder te verdedig.

26

Die eerste ding wat die Heilige Gees sê wanneer Hy opstap, is dit. Hy wil die aandag van die aank- 
... op die aanklaer vestig, die een wat probeer om die beskuldigde se saak te verhoor, dat, “Die aanklaer 
het die Woord verkeerd geïnterpreteer aan die mense, net soos hy dit met die eerste mens, Eva, in die 
tuin van Eden gedoen het. Hy het die Woord verkeerd aan die mense geïnterpreteer.” En die Heilige Gees, 
die verdedigingsgetuie, wil die aandag hierop vestig.

“Let op, hy het gesê dat, die—die aanklaer het gesê: 'Hierdie beloftes is vir die gelowiges.' En dat 
gelowiges die enigste ding is vir wie die belofte is, nie vir ongelowiges en skeptici nie.” Die 
verdedigingsgetuie, Hy maak aanspraak daarop dat, “God het duidelik gesê dat dit vir die gelowiges is; 
en vestig die aandag daarop dat elkeen wat getuig het, in protes teen die Woord, erken dat ander 
beweer dat hulle genees is.” Sien? So, dit gooi hom oomblik uit, sien, maar laat ons 'n rukkie aangaan 
met die saak.

27

En die verdedigingsgetuie moet weet of hulle gelowiges is of nie, want Hy is die Een wat die Woord 
vergelyk. Hy weet of hulle glo of nie. Dink julle nie so nie? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Hy behoort te 
weet. Hy weet of hulle gelowiges is of nie, want Hy is die enigste Een wat Lewe in die Woord kan plaas. 
As my liggaam hier sou staan sonder 'n gees, dan sou ek dood wees; maar dit is net lewe wat hierdie 
liggaam kan opwek om te beweeg. En dit is net die Heilige Gees wat die Woord kan opwek. Hy is die 
enigste Een wat Dit in aksie kan stel, en Hy behoort te weet of hulle gelowiges is of nie. En teen hulle 
eie getuienis in dat hulle gesê het, “Ander beweer om genees te wees en ander beweer dat hulle hierdie 
dinge gesien het,” maar hulle het nie. Nou, sien, sy getuienis is reeds veroordeel.

Maar nou maak Hy die Woord lewend. En weer wil Hy die aandag vestig op die woord van die 
aanklaer, of die vervolgers wat betrokke is. “Hy het nooit 'n sekere tyd vir hierdie genesing gestel nie. Hy 
het gesê, 'Die gebed van geloof sal die siekes red. God sal hulle opwek.' Hy het gesê, 'Hulle sal hande op 
die siekes lê.' En Hy het nie gesê dat hulle dadelik sal opspring en gesond word nie. Hy het gesê, 'Hulle 
sal herstel, as hulle glo.' Sien, haal die Woord verkeerd aan! Sien?”

28

Ek dink ons het 'n goeie verdedigingsgetuie. Nou, daar, Hy behoort te weet of hulle glo of nie. Hy sal 
dit kan sê. En Hy—Hy korrigeer die Skrif hier, omdat die verdedigingsgetuie dit altyd gedoen het, in Bybel 
terme. Die Woord korrigeer Homself altyd.

En ons vind dat Hy gesê het, dat, “Satan het die Woord verkeerdelik aan daardie ongelowige 
aangehaal en die ongelowige het nie anders geweet nie. Maar die een wat dit geglo het, het net presies 
geweet wat Dit gesê het en het daaraan vasgehou.” Sien? Sien? Wat hulle aansprake was, kon hulle nie 
bewys nie. Maar hulleself het dit geëis, en hulle was.

Soos ons beweer om gered te wees. Hulle sê, “Wel, wys vir my hoe jy gered is.” My lewe bewys dat 
ek gered is. Die manier waarop ek optree, bewys of ek gered is of nie. Dit maak nie saak hoeveel ek hier 
getuig nie, jy sal weet uit die wyse hoe ek leef of ek gered is of nie.

29

Dit  is  dieselfde  met  genesing.  As  jy  dit  aanvaar  en  dit  glo,  gaan  jy  só  optree.  Daar  gaan  so  'n
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verandering in jou wees! Daar is niks wat dit uit jou gedagtes kan neem nie, net so min as jou verlossing. 
Dit is God se Woord. Jy moet dit op dieselfde basis aanvaar.

“Deur geloof is julle gered.” Jesus het vir die vrou wat Sy kleed aangeraak het gesê, “Jou geloof het 
jou gered.” Nou, ek is nie by verre 'n geleerde nie, maar ek het 'n paar woorde opgesoek. Nou, daardie 
woord kom van die Griekse woord sozo, wat beteken, “gered,” net soos wesenlik gered of geestelik 
gered. “Jy is gered, sozo.” Hy het haar gered van 'n voortydige graf, net dieselfde as wat Hy jou uit die 
hel red. Sozo, dieselfde Griekse woord word gebruik. Let op, “Jou geloof het sozo, jou gered van die 
siekte wat jy gehad het.” Let op, dieselfde woord elke keer.

“Vra weer vir die aandag nou, die aanklaer het die Woord verkeerd aangehaal en God het nooit gesê 
dat hulle sou opspring, baie vinnig, sodra hande op hulle gelê was nie. Maar Hy het gesê, 'Hulle wat glo, 
sou herstel.' Dit is, as hy glo! Dit is net vir gelowiges.

30

“En weer die—die verdedigingsgetuie wil die hof se aandag weer daarop vestig vanmiddag, dat God 
gesê het dat Sy Woord 'n saad was. 'Die Woord is 'n saadjie wat 'n saaier gesaai het.' As hierdie grond, 
saad val in die regte soort grond, wat genoeg vrugbaarheid daarin het om hierdie saad tot lewe te laat 
kom, dit op te wek, sal dit lewe.”

Nou wanneer 'n man 'n saad plant. As jy 'n landbouer is, of enigiets weet van die aanplant van enige 
saad; as jy vandag 'n saadjie plant, sê 'n bietjie mielies, sit jy dit in jou tuin. En môreoggend sal jy 
uitgaan en dit opgrawe en na dit kyk en sê, “Wel, daar is geen verskil daarin nie.” Jy plant dit weer. En 
die volgende dag gaan jy terug, kyk na dit en sê, “Daar is geen verskil daarin nie.” Dit sal nooit opkom 
nie. Dit kan dit nie doen nie. Toe jy dit opgegrawe het, het jy die hele prentjie net daar bederf. Jy moet 
dit aan die aarde toevertrou en dan is dit vir die aarde om die res te doen.

31

En elke keer wanneer jy na jou simptome kyk, getuig oor hulle, kla oor hulle, kan God jou nooit 
genees nie. Jy gee dit aan God oor en glo Sy Woord. Hy sal dit in vervulling bring. Of dit nou uitloop, of 
wat ookal dit doen, jy gee nie om nie. God het dit belowe en potensieel het jy jou genesing wanneer jy 
dit aanvaar. Dit is in saadvorm.

As ek jou gevra het vir 'n eikeboom en jy het vir my 'n akker gegee, potensieel ek het 'n eikeboom. 
En as ek jou gevra het vir 'n koringaar en jy het vir my 'n koringkorrel gegee, potensieel het ek 'n 
koringaar. Dan gee ek dit vir die grond en gee dit water, en hou al die onkruid weg van dit af wat die 
krag uit die grond rondom dit sal trek, hou die onkruid uit. Dan sal dit outomaties groei, want dit is 
daartoe verbind en dit is 'n ontkiemde saad. Nou as die saad nie ontkiem het nie, sal dit nie groei nie. 
Maar as die saad 'n kiem van die lewe in dit het, dan is daar niks wat dit sal keer om te groei nie.

32

Iemand het gesê, “Wat dink jy van die opstanding?”33

Gaan uit hier in die winter, gooi 'n stuk beton in jou agterplaas, en waar is die gras die dikste 
volgende jaar wanneer die lente kom? Op die rand van die loopvlak. Sien, wanneer daardie sonskyn, en 
die wêreld weer in posisie van daardie son kom, dan is daar geen manier om dit te verberg nie. Die lewe 
vind sy pad. Dit kronkel sy weg onder daardie beton, en so aan, en kom reguit na die einde van die 
paadjie en lig sy kop op in lofprysing tot die Almagtige God. Die son, s-o-n, beheer alle plantkunde lewe.

En die S-e-u-n beheer die hele Ewige Lewe. Want Hy en Hy alleen het die Ewige Lewe. Kan dit nie 
wegsteek nie! Daar moet 'n opstanding wees. Moenie omgee waar jy is nie, jy kom in elk geval.

En jy moet genees word as jy dit glo en dit aanvaar. Dit is 'n saadjie wat 'n saaier gesaai het en dit 
het in die grond geval. En as dit kom ... Sommige het op rotse geval, julle weet, dit het nie 'n wortel 
gehad nie; sommige het in dorings en teleurstellings geval en dit het dit verstik. Maar sommige het 
gegaan waar daar geen onkruid en dorings en rotse was nie.

Nou hang dit af van wat jy ... As jy toelaat dat 'n ongelowige na jou huis toe kom, of—of een of 
ander ongelowige persoon vir jou sê, “Hoekom, daar is daardie dinge, dit is nie—daar is nie so 'n ding 
soos Dit nie,” dan laat jy onkruide inkom. Dit stoot jou af!

Sê, “God het so gesê! Dit handel dit af. Ek is genees omdat ek dit in my hart glo.” En daardie geloof 
wat daar lê en al die ongeloof is daaruit weggeneem, dan moet dit voortbring. Dis reg.

Nou, die verdedigingsgetuie wil 'n—'n paar getuies na die platform roep. Sal ons tyd hê om dit te 
doen? Die verdedigingsgetuie wil nou 'n getuie roep, Sy getuies, soos die vervolgingsadvokaat sy getuies 
geroep het. Die verdedigingsgetuie sal eerste die profeet Noag roep en hom laat getuig. “Noag, wat het 
jy nou vanmiddag daaroor te sê?”

34

Hy het gesê, “Ek het in 'n wetenskaplike eeu geleef ver buite die wetenskappe van hierdie eeu. Dit 
het nog nooit op die aarde gereën nie. God het die aarde natgemaak deur die plantegroei, en dies meer, 
deur  fonteine  wat  onder  die  aarde  was.  Maar  eendag  het  God  na  my  gekom  en  vir  my  gesê  dat  dit
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waters uit die lug gaan reën. Ek het my boodskap gegee. En Hy het vir my gesê om 'n ark te bou. Dit het 
ek gedoen en gesê dit gaan water uit die lug reën.

“En Mnr. Ongelowige, Mnr. Skeptikus en al daardie manne wat daar gesit het, het my gespot en vir 
my gelag, omdat ek in so 'n wonderwerk geglo het, toe dit wetenskaplik bewys was dat daar geen water 
daar bo is nie. Hulle kon die maan skiet; hulle kon die sterre skiet. Hulle kon sulke tipe dinge doen, hulle 
het toe dinge gebou wat ons nie vandag kan bou nie, so het hulle wetenskaplik bewys dat daar geen 
reën daarbo is nie.”

35

Maar Noag het gesê, “God het vir my gesê dit gaan reën. En ek het geglo, as God so gesê het, dan 
is Hy in staat om water daarbo te sit, so ek het voortgehamer. Mnr.—Mnr. Ongeloof het my gespot, Mnr. 
Skeptikus het my betwyfel. Mnr. Ongeduld! Ek het voortgehamer totdat ek die ark gebou het. Elke dag 
kom hulle verby en sê, 'Wel, ek dink dit gaan vandag reën? Ha-ha-ha!'”

Sien, dieselfde manier, “Ek het gedink jy was gesond. Ek het gedink jy gaan gesond word.”

“'Waar is die reën? Jy weet immers, profeet Noag, soos jy veronderstel is om een te wees, jy het dit 
gesê.'” Onthou nou, hulle is nie so nie ... Dit is mense wat voorgee dat hulle gelowiges is. Nee, Mnr. 
Ongeloof en Mnr. Skeptikus en diesulkes, hulle maak aanspraak daarop dat hulle gelowiges is. “'Wel, die 
profeet, Noag, ons het altyd geweet jy was 'n vals profeet, want jy het dwase idees wat nie met 
wetenskap saamstem nie. Dit hou nie tred met die moderne tendens nie. Sien, jy hou nie tred met ons 
pastore nie. Daar is iets verkeerd. Ons weet dat jy nie regtig 'n profeet is nie. Maar jy het gesê dit gaan 
reën, dit was 'n maand gelede, nog geen reën nie.'

36

“Twee jaar het verbygegaan, ' Haai, haai, profeet, ek het gedink jy het gesê dat God so gesê het?'

“Hy het so gesê.

“'Wel, twee jaar het verbygegaan!'”

“Vyf jaar, twintig jaar, vyftig jaar, die ark is voltooi.” Noag het in die deur gesit. “Hier kom Mnr. 
Spotter, Mnr. Ongelowige, Mnr. Skeptikus, Mnr. Ongeduldig, 'Wel, nou, waar is die reën?'

“God het gesê dit gaan reën. Hy het nie gesê wanneer nie. Hy het gesê, 'Dit gaan reën.' Hy het nie 
gesê wanneer nie. Hy het net gesê, 'Dit gaan reën. Kry 'n ark. Julle sal veilig wees in dit. Dit gaan reën.' 
Hy het nie gesê wanneer dit gaan reën nie. Hy het gesê, 'Dit gaan reën,' en ek het die ark gebou.

“'Wel, dit lyk amper vir my as jy die ark gebou het en jy het jou deel gedoen, sal God Sy deel doen.'

“Hy sal, maar Hy het nie gesê wanneer Hy dit sou doen nie. Hy het net gesê dit gaan gedoen word. 
'Dit gaan reën.'”

So ons vind uit, hy het toe gesê, “Jare het verbygegaan tot op honderd-en-negentien jaar en dit 
het nog omtrent sewe dae gekort voordat dit honderd-en-twintig jaar sou wees. Mnr. Ongeloof, Mnr. 
Spotter, al hierdie ander, Mnr. Skeptikus, eerder, en Mnr. Ongeduldig, hulle almal het my gespot en alles, 
en het gesê ek was 'gek om so 'n drastiese belofte soos dit te glo. Dat, as God my dit belowe het, dan 
het Hy iets gesê wat nie waar was nie, en Hy was nie in staat om wat Hy gesê het, te rugsteun nie.' 
Maar ek het God geglo en was standvastig. Daar het jy dit, ek het Hom geglo. Ek het bestendig gebly.

37

“En, jy weet, eendag het hulle gekom om vir my te lag en die deur was gesluit. Hulle het gesê, 'Wel, 
die ou fanatikus het daarheen gegaan en die deur gesluit, veronderstel ek.' Maar ek het hulle gehoor. 
Maar ek het vir hulle gesê, 'God het die deur gesluit. Geen twyfel dat die reën vandag sal val nie! So sal 
dit wees.'

“Die eerste dag wat verbygegaan het, was daar geen reën nie, toe het hulle my regtig gespot. 
'Gesê, ”God het die deur gesluit.“ Ek glo nie sulke dinge soos dit nie. Noag het self die deur gesluit, hy en 
sy seuns.' Sien, Spotter, Ongelowige, Skeptikus!

“Alles reg, dit het vir 'n rukkie so aangegaan, maar op Mei die sewentiende, een oggend, het dit 
gereën. En dit—dit het die hele volk vernietig wat getoets was teen die Woord van God, en het diegene 
gered wat God geglo het en voorbereidings daarvoor gemaak het.”

38

Noag het gesê, “Laat my get- ... ”

“Nee, Noag, stap af. Laat ons 'n ander getuie roep. Ons het nie tyd vanmiddag nie.”

Kom ons laat die—die verdedigingsgetuie nou die tweede getuie roep. Hy sal Abraham roep.

Abraham het gesê, “Ek was net 'n gewone man, 'n gelowige, en God het met my gepraat deur Sy 
Woord en gesê: eendag, dat ek 'n kind sal hê, by Sara.' Sara was vyf-en-sestig en ek was vyf-en-
sewentig. Ek het met haar getrou toe sy ongeveer sestien jaar oud was. Sy was my half suster. En sy
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was steriel en ek was. Sy was onvrugbaar en ek was steriel, so daar was geen manier vir ons om hierdie 
kind te hê nie. En so het ons vir jare aangegaan. Maar God het dit belowe en ons het gegaan en al die 
...?... en die spelde gekry en alles, het gereed gemaak vir die baba en het die klein babasokkies gemaak. 
En Sara ...

“En die eerste maand het verbygegaan, ek het gesê, 'Sara?' Onthou, sy is omtrent twintig jaar verby 
menopouse. Sien? En gesê: 'Nou, Sara, is daar enige verskil hierdie laaste keer—hierdie laaste agt en 
twintig dae?'

“'Nee, geen verskil nie.'

“Wel, ek het geweet dat ons die baba gaan hê, in elk geval. En ons het aangegaan en aangegaan, 
jaar na jaar, en ek het God steeds geglo.

“Mnr. Ongelowige, Mnr. Skeptikus, en Mnr. Ongeduldig, het hul bes probeer om 'n manier te kry. Hulle 
het probeer om my te vertel ek was verkeerd. 'Maar Abraham, jy was 'n suksesvolle landbouer, jy was 'n 
goeie man, almal het aan jou gedink, maar jy het jou verstand verloor. Jy glo iets wat nie waar kan wees 
nie. Dit is onwetenskaplik vir 'n ou man soos jy en 'n ou vrou soos Sara, om 'n baba te hê.'

39

“Maar ek het God in elk geval geglo! Dit was vyf-en-twintig jaar later. Hy het my nie vertel wanneer 
ek daardie baba gaan hê nie, maar Hy het gesê ek sal dit hê. En ek het God geglo en het enigiets wat 
teenstrydig was beskou asof dit nie bestaan het nie.”

“Hy het nie deur ongeloof gesteier op die belofte van God nie. Dit maak nie saak hoeveel spotters 
gesê het nie, 'Jy kan nie! Jy kan nie! Dis onmoontlik! Kom reg! Jy's gek!' Hy het gesê hy het sterker en 
sterker geword, al die tyd.” Dit is wat ware geloof doen. Dit ken nie enige twyfel nie. Maar as jy dit nie 
weet nie, sal jy baie vinnig opgee.

40

“So, wel, Abraham, ek—ek dink jy sou—jy sou 'n baie goeie getuie maak.”

“Die Woord het nie gesê wanneer ek die baba sou hê nie, die eerste maand, maar Dit het gesê ons 
sal die baba hê.”

Goed, kom ons roep gou 'n ander getuie. Jesaja, die profeet, kom ons vra hom iets.41

“Waarom,” het hy gesê, “die Here het eendag met my gepraat, in profesie. Ek was 'n—'n profeet. 
Almal het geweet dat wat ek gesê het, het die Here geëer, en hulle almal het my geglo as 'n profeet. En 
eendag het daar iets kragtig gekom en dit het gesê, ''n Maagd sal swanger word.' Wel, nou, dit was 
ongewoon.”

En dit is gewoonlik in daardie ongewone ding waar God werk. Sien, dis te vreemd. Soos Josef, hy—hy 
wou Maria glo, maar dit was so ongewoon, julle sien, te ongewoon.

Daarom het hy gesê, “Toe ek daardie profesie gemaak het, het almal my geglo. So, elke jong meisie 
het gereed gemaak, wat ongetroud was, gereed om—om 'n maagdelik-gebore Kind te hê. Dag na dag, 
jaar na jaar het verbygegaan en toe het hulle begin glo dat ek 'n vals profeet was. Maar ek weet dit was 
dieselfde God wat altyd hierdie beloftes gemaak het, so ek het net daarby gestaan. En dit was 
agthonderd jaar later voordat die baba gekom het, maar 'n maagd het swanger geword. Sy Woorde het 
in vervulling gekom.”

Vinnig, kom ons roep 'n ander getuie. Kom ons roep Moses. “Moses, jy is gebore ... ”42

Alle profete is vooraf verordineer, ons weet dit. “Gawes en roepings, sonder bekering.” “Jeremia,” het 
God gesê, “voordat jy selfs in jou moeder se baarmoeder verwek is, het ek jou geken en jou geheilig en 
jou as 'n profeet vir die nasies aangestel.” Jesus Christus was die vrou se “saad” uit die tuin van Eden. 
Johannes die Doper, sewehonderd-en-twaalf jaar voordat hy gebore is, het Jesaja hom gesien en gesê, 
“Hy is die stem van een wat roep in die woestyn, 'Maak die weg van die Here gereed.'” Sien, gawes en 
roepings lê nie in die lê van hande op mekaar nie. Dit is wat God doen. Gebore, van geboorte af, sien, 
daardie gawes is klaar in jou wanneer jy gebore word. Let op.

Moses, gebore om 'n profeet te wees. En hier was hy buitekant in die wildernis, na veertig jaar om 
ontslae—ontslae te raak van sy opvoeding wat hy in Egipte gekry het. En tog het God aan hom verskyn 
en in 'n teken gepraat en in 'n stem; 'n Vuurkolom en 'n stem wat baie Skriftuurlik was. “En dit gesê, 'Ek 
is met jou, Moses. Jy sal my mondstuk wees.'” En Moses het gesê, “Ek het gekla. Ek—ek het nie gedink 
dat my mond waardig was nie. 'Ek—ek hakkel 'n bietjie. My—my—my spraak is nie goed nie.' En God het 
vir my gesê: 'Wie het die mond van die mens gemaak? En as jy dit nie kan glo nie, ek weet dat Aäron 
goed kan praat, jou broer. Jy sal God wees en laat hy jou profeet wees; laat hom optree en jy spreek die 
Woord. En Ek sal in jou mond wees en die Woord spreek.' Nou, dit is 'n baie goeie opset, so het ek 
gegaan.

43
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“En almal het vir my gelag, want ek was toe tagtig jaar oud. Ek het 'n wit baard gehad wat so lank 
afgehang het soos dit. En ek het my vrou op 'n muil laat sit en klein Gershom op haar heup, en ek het na 
Egipte gegaan. En my oë gerig op die hemel en hierdie ou krom stok in my hand. Ek was op pad om oor 
te neem; 'n eenman-inval.” En die ding daarvan was, hy het dit gedoen. Dis reg. Hy het dit met 'n krom 
stok gedoen, waar hy dit nie met 'n leër kon doen nie. Maar, God het so gesê, dit het dit afgehandel.

“So toe ek die eerste keer voor die heilige vader Farao, die pastoor, gekom en die wonderwerk verrig 
het wat God vir my gesê het om te doen; 'n teken met my hand, of met 'n stok; julle weet, Pastoor 
Farao, daar, hy wou nie saam met my werk nie, om mee te begin. Maar toe ek my pad in moes forseer 
om dit te kry, julle weet, het hy soort van gemaak, probeer om die werk van die Here skaduagtig te laat 
lyk. Hy het gesê hy het 'n paar towenaars daar wat dieselfde ding kan doen. En die vleeslike nabootsers 
het gekom om na te boots.”
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Dit is presies wat Satan met elke skuif doen. Vleeslike nabootsers; iemand sien hoe iets gedoen word 
en iemand probeer om dit na te boots.

“En toe daardie vleeslike nabootsers opdaag en daardie stokke in slange verander, net soos ek 
gedoen het, het pastoor Farao gesê, 'Jy sien, dit is niks anders as 'n towenaar, 'n oordrewe towenaar 
nie. En ons het dieselfde ding hier en wetenskaplik, so meer. Ons, julle, net presies dieselfde gedoen. 
Ons het hospitale en dinge nou.' Natuurlik glo ek dit, maar dit is nie wat God gesê het nie. Sien?”

Nou het hy gesê, “Let op,” gesê, “ons ... hy het probeer om dit skaduagtig te laat lyk aan my kant. 
Maar ek was positief, ek het geweet daardie stem wat met my gepraat het, was die geskrewe en 
gesproke Woord van God vir hierdie era. So ek het net vasgehou en Hy het hulle net van my af 
weggeskuif. Hy het ons uiteindelik na die berg gebring waar Hy vir my gesê het. Na 'n lang, lang tyd; nie 
daardie dag nie, maar 'n lang tyd daarna, kom ons uiteindelik by die berg waar Hy gesê het, 'vir 'n teken' 
sou ek 'terugkeer na hierdie berg.' Ek het bestendig gebly.”

Kom ons gryp net nog 'n getuie, baie vinnig, voordat ons vertrek. Kom ons trek vir Josua nader.45

Josua het gesê, “Moses het een uit elke stam geneem, elke denominasie, en hy het ons gestuur om 
die land te verken. En toe ons daar by die rivier gekom en daar na die oorkant gekyk het, en die 
Amalekiete sien, en die Amoriete, Feresiete, en wat meer, gesê, hulle was reuse.” Het gesê, “Die mense 
het geskreeu uit vrees, 'Wel, ons kan dit nie doen nie! As ons ooit 'n vergadering soos dit borg, sal ons 
organisasie ons uitgooi. Ons kan dit net nie doen nie. Ons—ons kan nie sulke dinge hê nie. Dit is te 
skaduagtig, sien. Ons kan net nie. Dit is net onmoontlik.' En toe hulle teruggekom het, het hulle tog die 
bewyse gehad, het druiwe van daardie land teruggebring.”

En die probleem van dit is, hoe kan 'n mens, of 'n kerk, of 'n denominasie, wat ooit geproe het van 
die bewyse dat Hy lewe en Hom dan ontken wanneer Hy opgewek word onder ons? Hoe kan julle dit 
doen, Pinkster? Julle het met tale gepraat en tale uitgelê, soos julle daarop aanspraak maak, en dan hoe 
kan julle die einste beloofde Woord vir hierdie eeu weier? Neem deel aan Dit, en julle sê, “Dit is 'n goeie 
Land. Ons het geen idee gehad nie!” Dit was 'n goeie Land. Dit is bewys dat dit 'n goeie Land is, maar 
dat een tros druiwe nie alles was nie. Die hele Palestina was vol daarvan! Ons glo daarin om in tale te 
praat, en al hierdie ander wonderwerke en dinge, en om te bid vir die siekes.
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En dan wanneer die belofte hier kom, tot iets anders, “Soos dit was in die dae van Sodom.” Maleagi 
4 het gesê, “Net voor die groot tyd wanneer die heidense wêreld sal verbrand net soos Sodom verbrand 
is, en dan sal die regverdiges uitloop op die bose, Ek sal aan julle Elia stuur gesalf met die Gees, en hy 
sal die harte van die kinders terugdraai na die geloof van die vaders.” “Draai terug,” altyd, elke een van 
die tye wat hy kom, dit is wat dit was.

En waarom kan jy twyfel dat, wanneer Hy Christus, die belofte, die profete, die Woord, en alles 
bring, en dit heeltemal identifiseer; en dan terugdraai en sê, “Nee, moenie saamwerk met daardie 
byeenkoms nie. As jy dit doen, sal ek jou jou papiere gee”?

Sou my deel wees, hulle kan hul bokvelle hê! My naam is geskryf in die Lam se Boek van die Lewe, 
en elke gelowige. So, hulle het teruggekom en Josua het gesê: “Wanneer hulle almal kom ... ” Ek kan 'n 
lang tyd daar bly, maar ek is seker julle weet waarvan ek praat.

47

Daarom het Josua gesê, “Ek het die mense stilgemaak. Het gesê, 'Ek gee nie om hoe groot hulle 
voorkom nie, hoeveel teenstand, hoe fanaties dit lyk nie! Onthou, God het gesê, toe ons in Egipte was, 
”Ek het jou hierdie land gegee. Ek gee dit vir jou.“'”

Nou gaan hy nie net in daar, vee dit uit en pleister die mure en sê vir jou om in te kom en vir jou 'n 
Morris-stoel te kry en te gaan sit, sê, “Ons sal die bediendes kry om die bed vir jou op te maak nie.” Hy 
doen dit nie so nie. Jy het ... Josua was deur God vertel, “Oral waar die sole van jou voete kom, het Ek 
dit vir jou gegee.” Voetspore beteken besitreg. En elke belofte in die Boek is vir gelowiges, maar julle 
moet voetspore daardeur maak. Jy moet elke duim van die pad veg. As jy het nie enige baklei in jou het
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nie, gaan dan uit die wedstryd uit.

Ek het hierheen gegaan, nie lank gelede nie, ek glo dit was in hierdie staat. Georgia Tech, of iewers 
daar, het 'n ... Ek weet—weet nou nie, dit was dalk in die Ooste. Ek het na 'n sokkerstadion gegaan, ek 
het 'n klein—klein bordjie gesien wat my altyd soort van geïnspireer het. Het 'n bord bokant die deur as 
ek uit die kleedkamer kom. Daar was 'n bord wat gesê het, “Dit is nie die grootte van die hond in die 
geveg nie, dit is die grootte van die geveg wat in die hond is.” En dis reg.
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Dit—dit is nie hoeveel D.D.D., Ph.D., LL.D. jy het nie. Dit is hoeveel van Christus in jou is. Hang af 
van hoeveel geloof daar is, nie hoeveel jy dit kan verduidelik en dat verduidelik nie, en Dit wegredeneer 
nie. Dit is hoeveel geloof jy in God het, om te glo dat Hy die Waarheid vertel. Wel, dit is vir jou om te 
besluit. Hang af van watter saad jy is. As jy Abraham se saad is, maak jy soos Abraham, “Roep dinge, 
wat nie was nie, asof hulle was.”

Nou het Josua gesê, “Ek het die volk stilgemaak, deur hulle te vertel, 'Bly stil! God het so gesê.'” 
“God het dit gesê, dit is waar. Maar, julle weet, hulle was net twee dae van daar af. Dis Kades-Barnea. 
Dit was net twee dae, dan sou hulle in die beloofde land gewees het.”

49

Maar Josua het gesê, “Dit was veertig jaar voordat ons die land geneem het. Hy het nie gesê 
wanneer ons die land sou neem nie. Maar Hy het gesê Hy het daardie ou geslag laat afsterf, daardie 
ongelowiges, en het 'n ander geslag opgewek wat geglo het. Hy het nie gesê wanneer hulle die land sou 
neem nie. Maar hy het gesê dat hulle die land sou neem, en ons het dit geneem!” Ek dink hy is 'n goeie 
getuie. Dink julle nie so nie? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Sekerlik. “Ons het die land geneem, na 
soveel jare.”

Nou word dit laat. Laat my nou net nog een getuie hê. Kan ons? Ek het 'n dosyn hier neergeskryf. 
Ons kan 'n honderd of twee roep, maar laat my net nog een roep. En as julle my sal vergewe, mag ek 
daardie getuie wees? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Ek wil graag die getuiebank inneem vir Hom. Dit 
was daardie tyd; nou is dit hierdie tyd. Ek weet dit sou hulle getuienis wees, maar laat my die 
getuiebank een keer inneem. O, goeiste!

50

Ek onthou toe ek 'n klein seuntjie was. Julle het my lewensverhaal gelees en julle ken die storie. Ek 
onthou, by die rivier daar onder, toe ek 'n jong Baptisteprediker was en besig was om daar te doop. 
Ongeveer tienduisend mense het op die oewer gestaan, toe, een middag ... My eerste groot herlewing, 
ietwat rondom 'n duisend bekeerlinge, en ek het hulle gedoop in die water. Die sewentiende persoon, het 
ek in die water gelei. Ek het 'n geluid gehoor en ek het rondgekyk. Dit was warm. Dit was in Junie, 1933, 
aan die voet van Springstraat by Jeffersonville, Indiana. Ek het hulle daarheen gelei. En die oewers, op-
en-af, was stampvol mense.

Ek het uitgestap met hierdie jong seun. Ek het hom by die altaar gesien. Ek het gesê, “Seun, het jy 
Jesus Christus aangeneem om jou persoonlike Verlosser te wees?”
51

Hy het gesê, “Ek het.”

Sy naam was Edward Colvin. En ek het gesê, “Edward, weet jy wat ek nou doen?”

Hy het gesê, “Ek weet, Broer Branham.”

Ek het gesê, “Ek doop jou, en wys aan hierdie gehoor hier buite, dat jy Christus aangeneem het as 
jou persoonlike Verlosser. Wanneer ek jou doop in die Naam van Jesus Christus, neem jy Sy Naam aan. Jy 
staan op in 'n nuwe lewe. En wanneer jy hier weggaan, moet jy in 'n nuwe lewe wandel. Verstaan jy dit, 
Edward?”

Hy het gesê, “Ek verstaan.”

Ek het gesê, “Buig jou hoof.”

Ek het gesê, “Hemelse Vader, soos wat hierdie jong man sy geloof in U bely het. En soos wat U ons 
opdrag gegee het om 'in die hele wêreld in te gaan en die Evangelie te verkondig, doop hulle in die naam 
van die Vader, Seun en Heilige Gees, en gee hulle die opdrag om alle dinge te glo wat U hulle geleer het.”

“Ek doop jou dan, my geliefde broer, in die naam van die Here Jesus Christus.”

En nadat ek hom in die water gelê het, het ek orent gekom, ek het iets gehoor, “Whooosh!” Ek het 
na die skare gekyk en dit ... Ek het 'n Stem hoor sê, “Kyk op!”

Ek het gedink, “Wat is dit?” Billy hier, sy ma, twee of drie jaar voor ons getroud was, het sy daar 
gestaan. Ek het haar gesig gesien, wit. Sy het 'n kamera in haar hand gehad.

“Kyk op!” Ek het dit die tweede keer gehoor. Ek was bang. Ek het rondgekyk, die mense het daar 
gestaan en net gekyk, net stomgeslaan. Ek het dit weer hoor sê, “Kyk op!”
52
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En toe ek opkyk, hier kom daardie selfde Vuurkolom wat Israel deur die woestyn gelei het. Duisende 
oë kyk na Dit terwyl Dit afkom net regoor waar ek gestaan het. En gesê, “Soos Johannes die Doper 
uitgestuur was om die eerste koms van Christus vooruit te gaan, so sal jou Boodskap die aarde oordek 
en die tweede koms van Christus vooruitgaan.”

Dit was in die koerant, in die Associated Press. Dokter Lee vayle, hier hierdie middag, het dit 
opgetel, loodreg in Kanada en omgewing, “Plaaslike Baptiste prediker, terwyl besig om te doop, 'n 
mistieke lig verskyn oor hom.”

Daar anderkant in Dallas, Texas, of Houston, Texas, 'n paar jaar gelede. Wanneer mense dit betwyfel 
het en ek weet skaars wat om te doen. Toe 'n goeie Baptiste prediker met Broer Bosworth wou 
debatteer, “Daar is nie soiets soos Goddelike genesing nie.” En toe hy die debat verloor het, teen 
eenhonderd persent, het hy gesê, “Laat my hierdie Goddelike geneser sien voortkom en doen!” Ek het 
gesê ...

Ek kom af. Ek was in die balkon. Ek het gesê, “Ek is nie 'n Goddelike geneser nie, meneer.”

Ek het gesê, “Jy wil nie 'n ”Goddelike Saligmaker“ genoem word nie. Ek het gesê, ”Mnr. Bosworth het 
vir jou hierdie vraag gevra: 'Was die verlossingsname van Jehova op Jesus toegepas, Ja of Nee?'“ En jy 
kan hom nie antwoord nie. Net een vraag, dit was al. As Hy Jehova-Jireh is, moet Hy wees; as Hy nie is 
nie, is Hy nie 'n Verlosser nie. En jy kan nie die name skei nie. Hy is Jehova-Rapha, die geneser! 
'Dieselfde gister, vandag en vir ewig!'”
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Daardie man kon nie beweeg nie, maar het daar gestaan en stotter. En baie van julle was daar, ek 
dink, om dit te hoor. Die debat is dus aan Mnr. Bosworth verleen. En hy het nooit eers een punt gekry nie 
en toe dit ... Dit was deur amptenare van die stad wat nie geïnteresseerd was in enige kant nie, net 
geweet wat die Skrif gesê het.

En toe het hy net aangehou sê, “Laat hom voortkom.”

Hulle het nie geweet ek was daar nie. En ek het daar gesit met my vrou en klein Becky. Sy gradueer 
vanjaar van die Hoërskool. En ek het daar gesit, sy was net 'n jaar oud. Ek het haar in my arms 
vasgehou.

En hy het gesê, Broer Bosworth het gesê, “Ek weet Broer Branham is in die vergadering. As hy wil 
kom om dit af te sluit, alles reg.” Maar ek het gesê ... En almal begin om rond te kyk.

En daar het so baie honderde mense gestaan, duisende, ongeveer dertigduisend mense. Ons het 
agthonderd gehad, al die tyd, by die musiekhuis. En, hierdie, die mense kom in met vliegtuie, met treine, 
en elke ...

En dit is waar ek geweet het; al die Pinkstergroepe kom dan bymekaar. Dit sal 'n vervolging neem om 
julle mense bymekaar te kry. Julle sal dit nooit glo nie, maar wanneer daardie tyd kom ...
54

Sien, een ding wat hulle in gemeen geglo het, Goddelike genesing, so die eenheid, tweeheid, 
drieheid, vierheid, en wat ook al dit was, kom almal bymekaar. En daar was hulle.

En hierdie man het gesê, “Daar is niemand wat glo in Goddelike genesing nie, behalwe 'n klomp 
heilige-rollers.”

Raymond Richey het opgestaan, gesê, “Wat beskou jy as heilige-rollers?” Het gesê, “Wat sou jy 
beskou as mense met gesonde verstand?”

Hy het gesê, “Baptiste.”

Hy het gesê, “Goed. Hoeveel in hierdie gebou kan nou deur 'n dokterssertifikaat wys dat Jesus 
Christus julle genees het terwyl Broer Branham hier was?” En driehonderd het opgestaan. Het gesê, “Wat 
daarvan?” Sien? Toe het hy kwaad geword en reg vir baklei.

Ek het gedink ek sal soontoe stap. Ek het die Heilige Gees hoor sê, “Gaan daarheen.” Ek het gekyk 
en hier was hierdie Lig wat reg bokant my gehang het. Ek het daarheen geloop.

Ek het gesê, “As die gawe bevraagteken is, is dit anders. Maar ek is nie 'n geneser nie. God is die 
geneser.” En ek het gesê, “As ek vir God getuig, is God verplig om vir my te getuig.”

Nou, die Douglas Studio, met 'n groot kamera het daar gesit. Hulle het gesê, hierdie prediker het 
gesê: “Neem 'n paar glansfoto's van daardie ou man; ek gaan hom afslag en sy vel van hom afpluk, en 
sy vel op my studeerdeur vasspyker as 'n gedenkteken aan Goddelike genesing.” Kan jy jouself indink dat 
'n Christen dit sê van 'n ander een? Sien, jy word geken aan jou vrugte. So, en hy het ses glansfoto's 
geneem. En hy het sy vuis onder Broer Bosworth se neus gesit, voordat hulle die debat begin het, het 
hy gesê, “Neem dit so,” en hy het dit geneem. Broer Bosworth het net daar gestaan.

55
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En weet jy wat? Toe hy dit na die ateljee terug geneem het om dit te ondersoek, was daar nie een 
van hulle nie. Elkeen van hulle was heeltemal geblokkeer. God sou nie toelaat dat 'n ongelowige sy vinger 
onder 'n goddelike man se neus sit, soos dit, om die foto's te neem nie.

En terwyl ek daar gestaan het, het ek gesê, “As die gawe van God bevraagteken word, vir 
onderskeiding, dit is die beloofde Skrif. Dit kan bewys word. Dit kan bewys word.” Maar ek het gesê, “Vir 
my om 'n geneser te wees, nee, meneer, ek is nie 'n geneser, meneer.”
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Hy het gesê, “As 'n man, respekteer ek jou. As 'n prediker, ek—ek dink nie baie van jou nie.”

Ek het gesê, “Ek sal die komplimente teruggee,” en het net so aangegaan.

Toe het hy gesê, “Ek wil jou graag sien optree. Ek wil graag sien dat jy iemand hipnotiseer en laat 
my hulle 'n jaar van vandag af sien.” Hy het begin omdraai.

Ek het gesê, “As ek vir God spreek, is God verplig om vir my te spreek.” Ek het nie meer as dit gesê 
nie, en hier kom daardie dwarreling weer. Reg in die gehoor waar dit was, daar kom daardie Vuurkolom af. 
En daardie groot ateljee kamera, nou, het die foto geneem.

George J. Lacy, die hoof van die FBI vir vingerafdruk en dokument, het dit teen middernag daardie 
aand geneem. Toe hulle dit neersit, was dit die enigste een wat 'n foto gehad het. En julle ...

Hoeveel het dit op julle rakke nou in julle huise? Sien? Hang in Washington, DC, in 'n saal—saal van 
godsdienstige kuns, “Die enigste bonatuurlike Wese wat ooit gefotografeer is in die hele wêreld se 
geskiedenis.”

Wat is dit? Kyk na Dit! Kyk na dit hierdie week. Kyk wat Dit gedoen het. “Gister, vandag en vir ewig, 
dieselfde!” Nou, as ek tienduisend tale gehad het, kon ek nie deurkom om vir Hom te praat nie. Ja 
meneer.
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My pastoor het daardie tyd vir my gesê, “Seun, jy het 'n droom gehad!” Maak nie saak wat hy gehad 
het nie ...

Ek onthou toe ek die eerste keer begin het en julle mense hier in hierdie lande ontmoet het. Hy het 
vir my gesê, “Die eerste gawe sal wees dat jy,” die Stem daaragter, “dat jy jou hande op die siekes sal 
sit en moet niks sê nie, Dit sal sê wat dit is.” Hoeveel onthou dit? [Gemeente sê, “Ja.” — Red.] En ek het 
gesê ... “Dan sal dit gebeur,” het Hy vir my gesê die aand toe Hy my by Green se meule ontmoet het en 
Hy ... Ek het Hom gevra oor dit en Hy het gesê, “Dit is hoe dit was in die vroeë dae.” Het gesê, “Ons 
Here, hulle—hulle het dit op dieselfde manier gedoen. En dit is die uur waarop dit vervul moet word.”

Ek weet daar is baie fanatisme in die wêreld. Ek is nie verantwoordelik vir ander mans se getuienisse 
nie. Ek moet net vir myne antwoord. Ek is in die getuiebank ter verdediging van God en Sy Woord, dat ek 
weet Dit is waar. En Sy Woord, toe ek Hom dit aan my hoor sê, sou ek nie geglo het as Hy my nie in die 
Bybel gewys het dat dit beloof is vir hierdie dag nie.
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Hoeveel onthou dat ek vir julle gesê het dat dit sal gebeur, Hy het gesê, “Jy sal die geheim van hulle 
hart ken”? Steek julle hande op. Sien? En het dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Dit is drie-en-dertig 
jaar later. Dit het nie dadelik gebeur nie. Dit het in dit gekom, soos 'n saad wat groei. Dit het opgekom, 
soos Sy Woord. En vandag is ek 'n getuie dat Hy leef. Ek is 'n getuie dat Hy genees.

Luister. Ons het nie veel tyd oor nie; net vir die gebedslyn.59

Onthou, ek gaan die saak afsluit en dit net so laat. As ... Julle kan enige getuies glo wat julle wil, 
maar onthou, julle gedagtes is julle jurie. In elke saak moet daar 'n jurie wees. En dan die manier waarop 
jy hierna optree, sal jou uitspraak verwoord.

Nou gaan ons net doen wat die Bybel sê, “Lê hande op die siekes en hulle sal herstel.” Dit is die 
gelowiges. “Hierdie tekens sal hulle volg wat glo.” Nou as julle dit glo, glo ons dit; honderde hier kan 
staan, oral regoor die nasie.

Florence Nightingale, wyle Florence Nightingale se agterkleindogter in London, Engeland. Wat lê, julle 
het haar foto daar gesien, niks anders as 'n skaduwee nie. Kanker het haar verteer. Sien julle haar foto 
op die volgende bladsy?

Kyk na Kongreslid Upshaw in die rolstoel, ses-en-sestig jaar. Daar gestaan in Kalifornië daardie aand. 
En kom in, ek het na die platform geloop, het daar gestaan. En hulle het die gebedslyn begin.
60

Ek het gesê, “Ek sien 'n—'n—'n gekleurde dame hier voor my en sy het 'n klein ou babatjie. Daar 
staan 'n dokter wat—wat op die baba geopereer en dit verlam het. Die dokter was maer. Hy het 'n 
skilpaddopbril gedra. En dit het die baba verlam.”
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Daar ver aan die buitekant, 'n tipiese ou tante Jemima wat ongeveer twee-honderd-en-vyftig pond 
geweeg het, hier kom sy, stamp plekaanwysers in elke rigting, terwyl sy die bed trek waarop haar baba 
was. Gesê, “Here, genade, dit was my baba.”

En die plekaanwyser het gesê, “Jy kan nie in die ry kom nie, jy het nie 'n gebedskaart nie, dame.” 
Wel, ek het gesê, “Dame ... ”

Sy het gesê, “Ek gaan daarna toe.” En hulle kon haar nie keer nie. Sy was te groot vir hulle, so sy 
het net dwarsdeur die ry gedruk. Sy het opgegaan.

En toe sy daar aangekom het, bykans daar, het ek gesê, “Net 'n oomblik, dame. As die Here God kon 
weet wat jy daar buite was ... ” Ek het gesê, “Dit is inderdaad die baba.” Ek het gesê, “Ek kan jou niks 
daarvan vertel nie.” Ek het gesê, “Die enigste ding wat ek weet, is om net vir die baba te bid en ek sal 
dit van hier af doen.” Ek het gesê, “Maar die enigste ding wat ek kan sê is wat ek gesien het.”

Sy het gesê, “Dit was omtrent twee jaar gelede, meneer.” En sy het gesê, “My baba, toe hulle die 
mangels verwyder het, het dit die baba verlam.” En gesê, “Dit is sedertdien verlam.”

Ek het gesê, “Wel, as jou geloof Hom kon aanraak om dit te doen, waarom sit jy nie net daar en bid 
nie?”

Ek het omgedraai. Ek het gesê, “Soos ek gesê het, in my boodskap ... ” En ek het gekyk en gesien 
daar onder in die straat, het gelyk soos 'n steeg, gaan 'n klein gekleurde meisietjie, dieselfde een, met 'n 
pop op haar arm, wieg dit soos wat sy geloop het.

Ek het gesê, “Tante, God het jou gebed gehoor. Die baba is genees.” Die baba het opgestaan. En ek 
moes dit stilmaak, soos met 'n burgermag en daardie baba deur die skare neem soos dit.

Na net 'n paar minute, het ek gesê, “Ek sien 'n ou man. Hy is op 'n hooimied, nou is hy 'n jong seun, 
hy het geval en sy rug seergemaak.” Ek het gesê, “Hulle moes gate in die vloer boor om te voorkom dat 
sy bed op die vloer vibreer.” 'n Klomp gelowiges, almal een van hart en eensgesind, sit, honderde kere 
honderde. En ek het gesê, “Hy word 'n groot man, 'n spreker van een of ander soort.” En dit het my 
verlaat. En ek het voortgegaan, begin.
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Net toe het dokter Ern Baxter uitgevind, daar agter in 'n rolstoel, 'n groep daar agter. Hy het gesê, 
“Dit was Kongreslid Upshaw. Het jy al ooit van hom gehoor?”

Ek sê toe, “Nee, meneer.”

Hy het gesê, “Jare gelede het hy gestaan vir President.”

Ek het gesê, “Ek ken hom nie, meneer,” het ek gesê.

Hy het gesê, het gesê, “As ek hom sal bring, om te wys?”

En ek het gesê, “Wie is hy?”

Het gesê, “Hy sit net daar.”

En so het hulle hom nader gestoot, sy vrou het. Hy het gesê, “Jongman, hoe het jy my ooit geken?” 
Het gesê, “Doktor Roy E. Davis, die een wat jou geordineer het in die Sending Baptiste kerk, en—en hy 
was die—die hoofspreker vir die suidelike Baptiste Konvensie,” het hy gesê, “Hy was die een wat my 
hierheen gestuur het vir jou om te bid.” Het gesê, “Ek was voor gebid sedert ek 'n klein seuntjie was, 
maar ek het altyd geglo dat God my sou genees omdat ek die regte standpunt ingeneem het in die tyd 
van verbod. Ek, toe drank ingebring sou word, was ek een van die droë bene genoem.” Hy het gesê, “Ek 
het die Presidensie van die Verenigde State verloor as gevolg van my standpunt.”
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Ek het gesê, “Dit is 'n gallante ding, meneer.” Ek het gesê, “Mag die Here jou seën.”

Ek het gesê, “Goed, bring julle eerste pasiënt hier, die eerste persoon wat moet opkom.” Toe dit 
gebeur het, het iets met die vrou gebeur en Dit het haar daarvan vertel.

En ek het omgedraai om weer te kyk. En ek het gesien dat die ou Kongreslid met 'n pen-gestreepte 
pak aan, 'n rooi das, afbuk, buig homself soos dit na die mense toe, loop net reg verby die mense.

Ek het gesê, “Kongreslid, Jesus Christus het jou geëer. Jy is ses-en-tagtig jaar oud nou, maar God 
het jou geëer. Gelyk asof, toe Hy jou sou genees het, het Hy jou genees jy toe jy 'n seun was. En jou 
gebeente is al bros, of al ... Jy weet, buigsaam, en dies meer.” Ek het gesê, “Lyk asof Hy jou toe genees 
het, maar Hy het jou nou gesond gemaak.”

Hy het gesê, “Bedoel jy dat ek nou gesond is?”
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Ek het gesê, “SO SPREEK DIE HERE.” Ek het gesê, “Het jy 'n pen-gestreepte pak?” Hy—hy het 'n 
donker pak gedra, met 'n rooi das. Ek het gesê, “Het jy 'n pen-gestreepte pak?”

Sê toe, “Ja, meneer, het net die ander dag een gekoop.”

Ek het gesê, “Staan op. Jesus Christus maak jou gesond.”

En hoeveel ken dit, sy getuienis? Het in die Billy Graham se vergadering gestaan, op die Withuis se 
trappe, en Leun Op Die Ewige Arms Van God gesing. Nooit weer na krukke of rolstoele teruggegaan so 
lank as wat hy gelewe het nie.

Jack Moore en ek was daar in Ou Mexiko, daardie nag toe hulle my oor die muur moes laat afsak. 'n 
Klein vroutjie daar, 'n klein Mexikaanse Katoliek. Die nag voor dit, hande opgelê op 'n ou blinde man, hy 
het sy sig teruggekry. En hierdie klein vroutjie, hulle het gesê ... Billy het na my toe gekom, gesê, 
“Pappa, ... ” Ek het die man “Mañana” genoem. Mañana beteken “môre,” hy was so stadig. Hy het die 
gebedskaarte uitgegee; en Billy het saam met hom gegaan, toegesien dat hy nie een verkoop nie.
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Daarom het hy gesê hy gee al die gebedskaarte uit. En gesê, “'n Vrou het 'n baba wat vanoggend 
gesterf het.”

Dit was byna tienuur in die aand. Buite, in daardie bulring daar, en die—en die reën het net 
neergestort, 'n soort van 'n groot oop veld. En hy het gesê ... Hulle het my ingebring en my by trappe 
laat afgaan. Broer Jack Moore en hulle is nou hier. Hy was op die platform.
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Het gesê, “Ek het driehonderd aanwysers wat daar staan en hulle kan nie daardie vrou vashou nie.” 
Het gesê, “Sy sal opklim oor hulle skouers, hardloop tussen hulle bene deur. En ek het vir haar gesê sy 
kon nie opkom hiernatoe nie, want sy het nie 'n gebedskaart gehad nie. En ons het nie meer 
gebedskaarte nie.” Sy het nie omgegee nie. Sy wou hande op daardie baba gelê gehad het.

Sy het gesien hoe 'n Katolieke man wat blind was vir twintig of dertig jaar, sy sig ontvang deurdat 
daar vir hom gebid was. Sy... en die rak vol ou klere. Dink julle dit is iets? O, drie keer was hierdie 
platform gestapel so hoog, met net so ver as wat jy kon sien, met ou serpe en hoede. Hoe hulle ooit 
geweet het aan wie dit behoort, weet ek nie. Maar hulle het geglo; eenvoudige, kinderlike geloof.

So het ek gesê, “Wel,” het ek vir Broer Jack gesê. Hy en ek kam ons hare dieselfde, julle weet, so ek
—ek het gesê, “Broer Jack, sy sal nie die verskil tussen jou en my ken nie. Gaan jy daarheen en bid vir 
die baba.”
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En hy het gesê, “Goed, Broer Branham.” Hy het begin stap. Nou, Jack sit net daar. So ons was ... Hy 
het begin.

Ek het begin om te preek, soos dit. En ek het gekyk en ek het 'n klein Mexikaanse babatjie gesien, 'n 
klein swart-gesig baba wat hier voor my staan, net glimlaggend, sy klein tandvleisies. Hy het geen tande 
gehad nie. Ek het gesê, “Wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie. Bring die baba hier.”

Ek het gesê, “Here God, ek weet nie.”

Sy het opgehardloop en het 'n kruis in haar hand gehad, geskree, “Padre,” dit beteken “vader.”

Ek het gesê, “Staan nou op.”

Sy het 'n klein blouerige kombers; en 'n klein baba, styf, dood, wat op dit lê; net deurdrenk, haar 
hare hang alles af. Mooi klein dametjie, waarskynlik haar eerste baba; in haar twintigs, julle weet, en sy 
het dit net soos dit afgehou. En ek—ek het gesê, “Ek sal vir die baba bid.” Ek het my hande opgelê. Hulle 
interpreteer nie die gebed nie.

Ek het gesê, “Here God, ek het net die visioen gesien. Ek weet nie.” En omtrent daardie tyd het dit 
'n skop gegee en begin skree en huil soos dit.

Ek het gesê, “Broer Espinoza,” aan die—die voorsitter van die vergadering, het ek gesê, “Moenie net 
daardie vrou se getuienis neem nie. Jy moet 'n getuienis na daardie, aan die dokter stuur.”

Die dokter het die getuienis onderteken wat verskyn in die mans se Stem Van Genesing. “Die baba 
het van dubbele longontsteking gesterf daardie oggend teen nege uur in sy kantoor, dood verklaar, geen 
asemhaling nie; het die hele dag in die reën gelê, dood, en was genees.” Leef vandag, sover ek weet, 
leef vir die Koninkryk van God.

Ek het baie dinge, uit Afrika, waar ek gesien het hoe dertigduisend rou heidene hulle lewens aan 
Jesus Christus gegee het.

God hou Sy Woord. Hy is dieselfde gister, vandag en vir ewig, as Sy getuienis.
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Julle is, julle gedagtes is die jurie. En julle optrede is julle regter.66

Buig nou julle koppe net 'n oomblik.

Here Jesus, die verhoor het nie begin nie; hoeveel meer kan ons hier op die platform oproep! U het 
gesê, “As—as hulle hande op die siekes lê, sal hulle herstel.” U het gesê, “Die werke wat Ek doen, sal 
julle ook doen.” Die vrou het U kleed aangeraak, U het omgedraai en vir haar gesê wat gebeur het. En U 
hou al U woorde. Daar is nie een van hulle verkeerd nie. Die verkeerde is in die ongelowige, Here. Mnr. 
Ongelowige, hy is die een wat die persoon besoedel; Mnr. Skeptikus; en daardie ongeduldige een wat nie 
op die Here kan wag nie en homself tog die saad van Abraham noem. O Heil ige Gees, die 
verdedigingsgetuie, U weet wie geloof het en wie nie.

Maar, God, ek bid dat U alle ongeloof vanmiddag sal terugtrek. En mag die groot Regter van die hele 
aarde nou vorentoe kom, die Een wat die Woord geskryf het. Hy is die Woord. Mag Hy vorentoe kom.

En soos hierdie mense deurgaan hier, om vanmiddag genees te word, mag elkeen van hulle nou hul 
besluit neem. Hulle word verhoor. Ek lê dit reg in hulle skote, Here. Hulle gedagtes is hulle jurie. En die 
manier waarop hulle optree van hier af, wanneer hulle deur hierdie lyn gaan, sal bewys wat hulle dink oor 
die Woord van God.
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So gee, Here, dat hierdie laaste boodskap wat U aan U dissipels gepreek het toe U hulle opdrag 
gegee het, die laaste woorde wat van U Heilige lippe afgeval het, “as hulle hande op die siekes lê, sal 
hulle herstel.” Dit is, gelowiges. Laaste dinge wat U gesê het. Die eerste opdrag wat U ooit aan die mens 
gegee het om te doen, Matteus 10, was, “Genees die siekes, dryf duiwels uit; so vrylik as wat jy 
ontvang, gee vrylik.” Die laaste opdrag, “Gaan die hele wêreld in, dryf duiwels uit; lê hande op die siekes, 
hulle sal herstel.”

Here, mag die mense besef dat daardie geloof anker soos wat dit aan al hierdie getuies gedoen het. 
Hulle glo dit! Maak nie saak nie, hoef nie nou te gebeur nie; maar wat U gesê het, laat U gebeur. U het 
gesê, “As jy nie twyfel in jou hart nie, sal dit een of ander tyd gebeur.” Die saad moet groei. Mag die 
mense dit sien en verstaan. Want ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.

Is jy 'n gelowige? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Nou bly Hy by al Sy Woorde. Glo julle dit? 
[“Amen.”] Nou werklik eerbiedig, almal net 'n oomblik, voordat ons die gebedslyn roep. Ons wil orde hê.
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Onthou nou, het julle jul besluit geneem? Het julle by 'n uitspraak gekom, jurie? Steek julle hande op 
as julle by 'n uitspraak gekom het. Is God geregverdig of nie geregverdig nie? Is Sy Woord ... Is Hy 
gister, vandag en vir ewig dieselfde, of is Hy nie? Nou as jy jou hand opsteek, deur hierdie lyn gaan, dan 
is die manier waarop jy van hier af optree, tree jy op soos Abraham of Mnr. Ongelowige? Sien, Mnr. 
Skeptikus, Mnr. Ongeduldig, raak ontslae van hulle! Glo Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en vir 
ewig.

Ek is 'n vreemdeling vir julle. Maar nou om jou te laat weet dat Hy steeds hier is, en as jy net Sy 
Woord in jou hart aanvaar.
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Nou jy mag dalk nie in staat wees om dit te doen nie. Ons het een van hulle in een geslag. Daar was 
een Moses; nie een van die res van hulle het nodig gehad om ... stof in vlooie, en dies meer, en water in 
bloed te verander nie. Daar was een Moses; die res van hulle het net geglo wat hy gesê het. Sien?

Daar was 'n groep daar wat 'n organisasie uit dit wou maak, Datan-hulle. En God het gesê, “Skei 
jouself af van hulle,” en die wêreld het hulle geneem. Sien? En dit was net 'n ... Dit was 'n tipe, van 
hierdie synde die antitype. Die wêreld kry hulle een of ander tyd. Julle sien wat met elkeen van hulle 
gebeur.

“As jy kan glo, is alle dinge moontlik.” Glo julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Seker, alle dinge 
is moontlik, as hulle glo. Goed, bid julle. Jy plaas jou geloof in die Almagtige God.

Daar was 'n vraag hier wat ek hier wou sê. Ja. Wanneer jou bure jou sien en die mense wat jou sien 
kom deur hierdie lyn vanmiddag, wanneer hulle jou sien kom deur middel van hierdie lyn, sal hulle weet 
wat jou uitspraak is hierna, die manier waarop jy optree en die manier waarop jy getuig. Of, die volgende 
keer wanneer jy na jou pastoor toe hardloop, “O, ek het dit nie gekry nie. Ek wil dit weer probeer.” Jy 
sien, jy grawe die saad op, dit sal nooit gebeur nie. Sien? Moenie jou saad opgrawe nie. Gee dit oor en 
los dit daar. Vergeet daarvan. Dit is vir God om te doen. In jou hart, as jy dit kan glo, sal dit gebeur.
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Glo jy dit, meneer, wat daar sit met daardie gryserige pak aan, wat net daar sit en na my kyk? Glo jy 
dit? Dan het jou senuweeagtigheid jou verlaat. Ek het nog nooit die man in my lewe gesien nie. Is ons 
vreemdelinge vir mekaar, meneer? Dis reg. Dit is waaraan jy ly.
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Dat jy mag weet, ek is 'n dienaar van God, die vrou wat langs jou sit, ly aan maagmoeilikheid. Dis 
reg. Glo jy dit? Steek jou hand op, dat jy glo jy is genees. Glo net.
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Vrou wat langs haar sit, het hart moeilikheid. Glo jy dat, dat God jou sal genees? Goed so, meneer. 
As jy dit glo, kan jy dit hê.

Een wat langs haar sit het vroulike moeilikheid. Glo jy dat God jou sal genees?

Die vrou wat langs daardie een sit, die gesette dame, sy het diabetes. Jy glo God sal jou genees?

Die vrou wat daar sit, het iets verkeerd met haar. Sy het—sy het vroulike moeilikheid, sit daar reg 
aan die einde van die ry.

Ek glo dit is haar dogter wat daar reg agter haar sit, het 'n soort kop moeilikheid, was deur 'n 
ongeluk veroorsaak. Is dit reg? Steek op jou hande, in die balkon.

Wat is Hy? Ek is Sy getuie, dat Hy lewendig is hier vanmiddag. Hy is dieselfde gister, vandag en vir 
ewig. Hy doen al Sy woorde gestand. “Die werke wat Ek doen, sal julle doen.” Wat het daardie mense 
daar in die balkon gedoen? Iemand anders glo, vir 'n minuut.
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Nou wil julle hê ek moet vir julle 'n paar ongelowiges wys? Mag jou in die verleentheid stel. Hoeveel 
het dit gesien? Dit doen net. Jy moet toelaat dat die koring en die onkruid saam groei.

Al die mense in hierdie ry hier, wat gebedskaarte het, vorm 'n ... Wag, kom ons raak stil net vir 'n 
minuut.

Hoeveel gelowige pastore is hier vanmiddag, wat—wat ook verhoor word en julle glo dat Markus 16 
waar is? Steek julle hande op. Alle gelowige pastore kom hier.

As ek hier weggaan en julle sien wat gaan vanmiddag plaasvind, en hierdie mense word genees; dan 
sê sommige van hulle ... Sien, gewoonlik, 'n evangelis met 'n verskillende bediening sou ingaan, hy laat 
die Pastoor platval voor die gemeente. Die gemeente sê, “O, as Broer Roberts terugkom, Broer Osborn, 
Broer so-en-so, of Broer Branham, iemand, o, hy ... ” U pastoor het dieselfde reg op dit wat ek doen; 
enige iemand anders. Sien, julle pastoor is 'n man wat van God gestuur is, dieselfde as enige ander 
evangelis.

En ek wil hê die ware Godvresende, gelowige pastore moet hiernatoe kom en net 'n oomblik saam 
met my staan. Stap hierna toe net 'n minuut, vorm vir julleself 'n dubbele lyn hier. Ek bedoel die man wat 
nou regtig glo. Moenie dat ongelowiges opkom nie; julle sal die siekes verhinder. As jy—as jy hierdie Skrif 
reg beoordeel en vandag, terwyl God hier aan ons verskyn en gewys het dat Hy op verhoor is. En ons 
het Hom geglo en weet dat Hy die Waarheid vertel en Hy is reg. Glo julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — 
Red.] Seker, as jy dit glo! Amen.

Glo jy daardie senuweeagtigheid het jou verlaat, meneer, wat daar aan die einde sit? Glo jy Hy sal 
jou gesondmaak? Goed.
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En jou maagprobleme, langs hom, glo jy dat God die maagmoeilikheid sal genees en jou gesondmaak? 
As jy dit glo, kan jy dit ook hê.

Is dit al die gelowige pastore wat hier is vandag? Goed, dis genoeg. Een is genoeg.

Laat al die mense wat gebedskaarte het, wat glo Markus 16 ...

Onthou nou, moenie inkom as jy dit nie glo nie. Sien? Moenie hierheen kom nie, in daardie 
skynheiligheid. Sien? Dit is erger as alles. As jy dit nie glo nie, sê, “Nee, ek glo dit nie,” gaan voort met 
Mnr. Ongelowige, Mnr. Skeptikus, of iemand anders.

Maar as jy 'n ware saad van Abraham is en jy wil jou standpunt inneem. Jou uitspraak is—is nagekom 
en jy wil die wêreld wys dat jou uitspraak nagekom is, dat jy glo dat elke Woord wat Jesus Christus gesê 
het, dieselfde is. En die getuies het dit bewys aan jou, vanmiddag, dat Hy dieselfde is gister, vandag, en 
vir ewig.
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Laat diegene wat gebedskaarte het, hier, loop tot hier en stop net hier. Staan nou net daar, as jy 
wil. Nou vorm net 'n ry. Dan is dit alles in hierdie deel hier, wat gebedskaarte het, draai en gaan om die 
agterkant en val in lyn reg agter hulle aan hierdie kant. Nou laat almal wat—wat in hierdie ander deel 
hieris, draai en gaan terug na die muur toe, daardie kant toe, en volg reg agter hierdie ry hier, soos hulle 
afkom. Laat almal wat op die balkon is, volg reg agter hierdie. Almal van julle wat gebedskaarte het, vir 
wie gebid moet word, en wie hulle besluit geneem het, julle uitspraak is afgehandel, dit is bereik, gaan na 
die muur en vorm 'n ry en kom in reg agter hier.

Nou, wat het die Bybel gesê? Laat my dit weer lees. 'n Vreemde ding, dit het reg op die plek 
oopgeval. Ek glo die Here wil hê dat ons dit weer moet lees, sien. “Daarna het Hy aan die elf verskyn.” 
Hy het ons op dieselfde manier, vanmiddag. Hy is hier. Hoeveel glo dat Christus en die Heilige Gees, dat 
die Gees van Christus die Heilige Gees is? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Natuurlik is dit.
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Daar is geen drie of vier gode. Daar is net een God. Daar is drie eienskappe van God; Vader, Seun en 
Heilige Gees, maar hulle is nie drie gode nie. Dis heidens. Sien, daar is net een God. En dit is eienskappe. 
God die Vader was in die woestyn, as 'n Vuurkolom. Goed. God die Seun; God die Vader het die liggaam 
geskep wat God die Seun was en het in die Seun gewoon. Sien? “God was in Christus en het die wêreld 
met Homself versoen.” Glo julle dit? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] As jy 'n Christen is, glo jy dit. En 
dan, “'n Klein tydjie en die wêreld sien My nie meer nie.” En nou kyk, Jesus het gesê, “Ek het van God 
gekom, en Ek keer terug na God.” Na sy dood, begrafnis, opstanding, het Hy opgevaar.

En toe Saulus van Tarsus op sy pad was af na Damaskus, 'n groot lig, Vuurkolom weer, het voor hom 
verskyn. Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Wat het Dit gedoen? Dit het hom blind geslaan. En 
toe hy opgestaan het, sê hy ... Onthou nou, hy is 'n Hebreër. Hy het geweet wat dit was, anders sou hy 
nie gesê het, “Here” nie. “Here, Wie is U?” Hy het geweet dat sy mense daardie lig, die Vuurkolom, 
gevolg het. Dit het hulle uit Egipte gebring. “Here, wie is U wat ek vervolg?”
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Hy het gesê, “Ek is Jesus. Ja, moeilik vir jou om teen die prikkels te skop.”

Dit was Hy wat ingekom het as 'n Vuurkolom daardie nag en Petrus uit die tronk gehaal het.

En nou kyk, as dieselfde Gees terugkeer, sal dit nie dieselfde eienskappe hê wat dit hier gehad het, 
as dit die Lig is nie? [Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Wel, wat is hierdie Vuurkolom? Nou, as ek julle 
manne nooit weer sien nie, en julle mense, dan is my getuienis as waar bewys. Die Bybel getuig daarvan.

Wetenskaplike wêreld getuig daarvan, George J. Lacy het gesê, “Ek het dikwels gesê dit was 
sielkunde, myself, Mnr Branham. Maar,” gesê, “ek het dit onder ultralig en elke soort van 'n infralig gehad 
en alles wat ek kan vind. Die lig het die lens getref en hierdie lens sal nie sielkunde neem nie.”

So as ek lewe of sterf, is dit waar, in elk geval. Die kerk weet dis waar. Wetenskap weet dis waar. 
Wat van julle nou? Onthou, dis nie ek nie. Dis Hy. Dis nie ek nie. Ek is niemand maar net een van julle 
almal. Dis Hy. Hy moet iemand kry. Niemand is dit waardig nie, maar iemand moet dit doen. Onthou, dit is 
nie 'n maklike werk nie, maar dit is 'n heerlike werk om te weet dat jou Here hier is en jy kan jou broers 
die Waarheid vertel. Maar dit is moeilik wanneer hulle dit nie sal glo nie, maar dat ons almal dit moet 
konfronteer. Onthou nou.
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Nou, julle gehoor, is julle almal nou opgelyn? Lyk asof hulle is. Nou as daar 'n paar in die balkon is, 
volg reg agter hierdie ry hier.

Nou onthou, dit is julle pastore en so meer, man van God, wat God glo. Is julle gelowiges? Julle het 
hier gestaan om 'n getuienis te maak dat julle glo dat hierdie Markus16 waar is? [Die predikers sê, 
“Amen.” — Red.] Goed.
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Nou het die Bybel gesê, “Die gebed van geloof sal die siekes red; God sal hulle opwek. As hulle 
hande op die siekes lê, sal hulle herstel.” Nou gaan ons vir julle bid, nou, terwyl julle eerbiedig staan, stil. 
En dan wanneer jy hier deurgaan, net soos toe jy gekom het ...

Jy het bely dat jy glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En dan gaan jy na die bad om gedoop 
te word, of die stroom, rivier, of waar dit ook al is. En wanneer jy gedoop word, is dit al wat die prediker 
kan doen. Verkondig die woord; jy glo dit; jy word gedoop vir die vergifnis van jou sondes; staan op in 'n 
nuwe lewe. Dan is die manier waarop jy optree, van daar af, bewys of jy werklik Christus aanvaar het of 
nie.

Nou as jy in Goddelike Genesing glo en Hom nou as jou geneser aanvaar het, staan ons hier om 
hande op die siekes te lê. Die manier waarop jy optree, van die einde van die ry af, die res van jou lewe, 
sal die regter wees, maak nie saak wat jy sê nie. Sien wat ek bedoel? En jy is net so seker om gesond te 
word as wat jy is om 'n Christen te bly. Hoe lank is jy 'n Christen daarna? Solank as wat jy glo. En jy is 
genees so lank as wat jy glo.
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hierdie tekens sal hulle volg wat glo; In My Naam sal hulle duiwels uitdryf; hulle 
sal spreek met nuwe tale;

Let op, 

Hulle sal slange opneem; ... as hulle 'n dodelike ding drink, sal dit hulle nie seermaak nie; 
hulle sal hulle hande op die siekes lê, en hulle sal herstel.

In die aangesig van hierdie, het my gedagtes die uitspraak ongeveer vyf-en-dertig jaar gelede 
bereik. Hy is dieselfde gister, vandag en vir ewig. Deur Hom te glo, het Hy Homself hier vanmiddag 
geïdentifiseer, onfeilbare bewys, 'n wonderwerk . Enigiets wat onverklaarbaar is, is 'n wonderwerk; om te 
wys, Hy doen elke keer.
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Jy sê, “Hoekom doen jy nie net ... ”

Het jy geweet, een vrou het Sy kleed  aangeraak  en  Hy  het  gesê,  “Ek  het  swak  geword.”  Hoeveel
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weet dit? “Deug het van My af uitgegaan.” Nou, Hy was die Seun van God. Wat van my, 'n sondaar 
gered deur genade? Sien?

Maar Hy het belowe dat dit dit sou doen. Dit is Sy belofte. Hy hoef dit nie te doen nie, maar Hy het 
belowe dat Hy dit sou doen.

Glo julle dit, almal in die ry, glo? Julle gedagtes het daardie uitspraak bereik? Nou gaan dit nou in jou 
skoot wees. Jou gedagtes het daardie uitspraak bereik, dat jy glo dat Jesus Christus hierdie woorde 
gespreek het. As julle dit doen, julle in die gebedslyn steek julle hande op. Almal in die gebedslyn, 
aanvaar julle genesing op grond hiervan, dat julle julle pastore en ons almal glo, dat ons die ware 
lewende God dien. En daardie getuienis wat julle gesien het van Hom vanmiddag, identifiseer Hom hier 
met ons, die Een wat die Woord gemaak het, dieselfde gister, vandag en vir ewig. As julle dit doen, steek 
op julle hande. Dit moet gebeur, dit moet net gebeur! Ek gee nie om wie jy is nie, as jy daarby sal bly, 
moet dit gebeur. Net dieselfde as die reën kom; net soos Moses hulle uit Egipte uitgelei het; dieselfde as 
wat 'n maagd 'n kind sonder 'n aardse vader voortgebring het; dit sal dieselfde ding wees as jy dit nie 
betwyfel nie.

81

Roy, kom nou hier en neem dit, sing Glo net. Net 'n minuut, totdat ons bid. Predikers, laat ons ons 
hoofde buig; gemeente oral.
82

Ons Hemelse Vader, die—die druk van hierdie oomblik! Ons wonder net, Here, hoeveel glo werklik. Die 
saad is gesaai. Die Woord is gelees. Christus, die Heilige Gees, het voor ons verskyn en gewys dat die 
Lewe wat in hierdie Lig was, en Hy was die Lig van die wêreld, Hy is die Lig nou. Hy is die groot Ewige 
Lig, en Hy het voor ons verskyn, vanmiddag en gedoen presies wat Hy gesê het Hy sou doen in hierdie 
geslag. Die Woord is deeglik gespreek. Die Woord is deeglik geïdentifiseer. En die mense, nou, as hulle dit 
net deeglik glo met hulle hele hart. Ons bid vir hulle, Vader. Neem alle ongeloof ...

Mag die man wat teen U getuig vanmiddag, ou man Ongeloof, Skeptikus en Ongeduld, mag hy 
vandag van ons weggewerp word. Mag hy in die buitenste duisternis ingaan. Mag hy hierdie gebou 
verlaat; dat die groot verdedigingsgetuie, die Heilige Gees, elke Woord kan opwek as hulle verbygaan. 
Gee dit. Mag hulle van hier af weggaan, hulle—hulle gedagtes het reeds die uitspraak gelewer en hulle 
kom deur.

83

En nou, Heilige Gees, maak daardie Woord lewendig vir hulle, dat die werk voltooi is sodra die laaste 
toepassing gedoen is deur hande op die siekes te lê. Gee dit, Here. Ek eis elkeen van hulle se genesing, 
in die Naam van Jesus Christus.

Nou, volgende ding wat gedoen moet word, oplê van hande. Net soos die seremonie vir die doop, en 
jy is dan begrawe saam met hom en jy staan op en loop weg met 'n nuwe lewe. Sien? Jy mag dalk nie 
daarna voel nie, maar jy glo dit. Staan net daarby; uiteindelik, na 'n rukkie, vind jy uit dat jy 'n nuwe 
lewe het. Dit is dieselfde as wat dit hier is. Dit is 'n saadjie wat gesaai word. Ons plant dit nou, deur 
hande daarop te lê. Wat doen ons hiermee? Identifiseer onsself. Soos in die Ou Testament, het hulle 
hande op hulle offer gelê om hulleself te identifiseer; deur geloof lê ons ons hande op Christus om onsself 
met Hom te identifiseer. Vandag lê ons ons hande op die siekes, om onsself met hierdie Woord te 
identifiseer. Sien? Jy glo nou en die Here sal jou gesond maak.

84

Nou, Broer Borders gaan sing, saggies, en die orrels, klaviere, en dies meer, Glo Net. “Alle dinge is 
moontlik, glo net.”
85

En dink net nou, Jesus wat van daardie berg afkom. Daar het die dissipels misluk met 'n epileptiese 
geval, nadat Hy hulle mag gegee het om duiwels uit te dryf, net 'n paar dae voor dit. Dit was nie dat 
hulle nie mag gehad het nie, maar Hy het gesê, “Julle ongeloof was die rede daarvoor.” Sien? Maar toe hy 
na Jesus gekom het, het hy geweet hy het geloof daar getref.

Glo nou met jou hele hart, nou, terwyl ons nou Glo Net saggies sing. Broer Borders.

[Broer Branham en die predikers bid en lê hande op diegene wat deur die gebedslyn kom, terwyl die 
gemeente bid en saggies sing Glo Net. Leë plek op band — Red.]

... glo
Alle dinge is moontlik,
glo net.

Laat ons dit nou so sing, almal wat doen.
Nou glo ek, (glo jy? Kom ons lig ons hande!) nou glo ek,

O God! In Jesus se Naam, genees hierdie, Here, wat hierdie sakdoeke verteenwoordig. Vir U 
heerlikheid, gee dit, Here.

... Ek glo;
Nou glo ek, o, dit is nou glo ek,



www.messagehub.info

Preke Gelewer Deur

William Marrion Branham
"… in die dae van die stem …" Openb. 10:7

24'n Hofverhoor

Alle dinge is moontlik, dit is ek glo nou.

Weet julle wat ons gedoen het? Ons het die gebooie van Jesus Christus gevolg. Nou bly jy nog 
steeds by jou uitspraak, “Ek is genees. Dit is onmoontlik vir my om nie gesond te word nie, want God het 
die belofte gemaak. Met my sterwende lippe, die laaste ding op my lippe, 'Ek glo ek is genees.'”? 
[Gemeente sê, “Amen.” — Red.] Glo julle dit so? Ek glo dit. God seën jou, my broer, suster.

86

Laat ons nou opstaan, net 'n oomblik. Ek weet nie wanneer dit sal wees nie; ek hoop dadelik:
Maar weer ontmoet! weer ontmoet!
Totdat ons ontmoet by Jesus ... (Hy is nou in ons teenwoordigheid.)
Weer ontmoet! weer ontmoet!
God sy met u tot ons weer ontmoet!

Laat ons ons hoofde buig, terwyl ons dit neurie. [Broer Branham begin neurie God Sy Met U. — Red.] 
Totdat ons ontmoet!

O God, laat U Woord nou 'n lamp wees. Wat ons gesien het en gehoor en gelees het, en mag dit ons 
lei na U voete. Mag ons altyd daar bly, glo U woord, alles wat U beloof het. Gee dit, Here.

Weer ontmoet! weer ontmoet!
God sy met u tot ons weer ontmoet!

Laat ons ons hoofde nou buig terwyl ons lieflike broer, Broer Johnson, die afsluitingsgebed neem. Mag 
God julle seën, Broer Johnson.


