
Herken Jou Dag En Sy Boodskap
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26 Julie 1964 (Oggend)

Goeiemôre, vriende. Laat ons net 'n oomblik bly staan. Dierbare God, soos ons in hierdie gewoel van 
die lewe stilgestaan het vir hierdie volgende paar oomblikke of uur, wat dit ook al mag wees, wat U vir 
ons voorsien het, om lof en heerlikheid aan U te gee, om U Woord te verkondig, om U beter te ken, dis 
waarom ons vanmôre bymekaar gekom het. Ons dank U, God, want daar is mense wat gereed is en 
hulleself voorberei het om te kom luister. Ongeag van die toestande en die tyd en waarin ons lewe, glo 
hulle steeds. En ons dank U vir hulle.
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God, ons is dankbaar teenoor U vir U groot genesingskrag, die beloftes van U Woord. Hoe brand ons 
harte nie wanneer ons hierdie getuienisse hoor nie! Allerhande soorte beproewinge wat oor die seuns van 
die mens gebring is! U en U genade en krag, en met U belofte, het hulle genees. En hulle is hier, getuig, 
gee lof aan God. Ons dank U hiervoor.

En nou mag ons vandag die Boodskap hoor wat U vir ons voorsien het vir hierdie uur. Soos ons lees 
in U Woord, mag U ons die konteks gee van dit wat ons lees. Laat U wil geskied in alle dinge, want ons 
vra dit in Jesus se Naam. Amen.

Julle mag sit.

Dis 'n voorreg om vanmôre hier te wees. Ek is baie bly vir julle almal. En Broer Woods, Broer Roy 
Roberson, baie ander broers, het getrou gewerk die laaste twee dae om hierdie gebou te lugreël vir 
hierdie doel, want hulle het verlede Sondag gesien hoe julle swaargekry het. En hulle het 'n bietjie geld in 
die kerkskat gehad en hulle het te werk gegaan en dit aan die werk gesit om julle gemaklik te maak, met 
die geld wat julle in die offergawe geplaas het, om terwyl julle kan sit, te luister na die Boodskap. Baie 
koeler vandag as wat dit toe was. So ons is dankbaar teenoor God en teenoor julle mense vir hierdie 
geleentheid.
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Bly … Broer Roy Borders, hy wou soort van aan die agterkant bly vanmôre. En ek het vir hom gesê 
om sy stoel te kry en hier te sit saam met hierdie predikers, maar hy wou dit nie doen nie. Soos julle 
almal weet, Broer Borders verteenwoordig ons in die veld. So bly om Broer Borders in te hê en baie ander 
predikers en vriende.

Deur die week het ek—ek begin dink en sê: “Wanneer ek daar kom, Sondag, gaan ek elke prediker 
herken, elke persoon.” Dan wanneer jy hier kom, is jy so opgeneem in die Boodskap dat jy net alles 
vergeet, amper, soos wat dit was.
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Nou moet ek teruggaan na Arizona. Ek moet volgende Maandag teruggaan, 'n week, terug na 
Tucson, om die kinders daar te kry vir skool. En ek kom dan terug daarna. En die vrou moet vroeg daar 
wees om te begin die … om die kinders te registreer, twee weke voor skool begin. En ek, dan, ek gaan 
terugkeer vir 'n rukkie hier.

En nou is dit my vakansietyd. Soos julle weet, het ek gepreek sedert Desember; Januarie, Februarie, 
Maart, April, Mei, Junie en Julie. Nou, as God wil, en nie enige spesiale roeping nie, hierdie is die seisoen 
wat ek—ek—ek my rus neem, my vakansie. Ek gaan jag. En ek …

Nou as die Here my na iets anders sou roep, daardie dinge is buite die prentjie. God is altyd eerste. 
En ek wil hê Hy moet eerste wees en julle wil hê Hy moet eerste wees. Maar dan as daar geen sekere 
roeping is nie en dit Sy wil is, dis wat ek nou moet doen vir die volgende paar maande, is om nou te 
gaan jag, om myself te laat rus. Ek …
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Julle besef nie, die wêreld sal nooit weet waardeur ek moet gaan nie. Sien? En dis net so 'n 
spanning. Geen wonder die Here het vir Sy dissipels gesê toe Hy saam met hulle gewandel het: “Kom 
eenkant in die woestyn, rus 'n rukkie.” Sien? Ek besef dit meer, elke dag en veral soos my dae meer op 
die aarde raak, julle sien. Soos ek ouer word, besef julle dit. Julle hoor ons pastoor sê ook “amen” 
daarop. Hy, ons, kan besef dat ons nie seuns is nadat ons verby vyftig jaar oud is nie. Nou moet ons 'n 
bietjie tyd hê.

Ons is so dankbaar vir die getuienisse wat ons pas gehoor het. Vrou was oorkant by Mev. Wood, 
gister, toe sommige mense ingekom het van onder in Alabama, iewers daaronder, en het vertel van die 
groot dinge wat die Here gedoen het in daardie byeenkoms, van kindertjies wat genees is en verskillende 
dinge. En soveel dinge wat, goeiste, dit sou net 'n lang tyd neem om—om dit vertel te kry.

Dan moet ek ook onthou dat … Ek glo sommige van hulle het vir my gesê dat Suster Larson twee 
Sondae hier was met 'n babatjie. Ek sou nie weet nie, maar ek glo hulle het gesê dit was haar kleinkind, 
miskien, vir toewyding, om dit van Chicago af te bring. Die dame was baie gaaf teenoor ons en ons 
waardeer haar. En sy het 'n babatjie van Chicago af gebring vir toewyding. Wat sy nogal 'n bietjie tyd 
het om dit uit te kry, dink ek, vir toewyding, maar sy is geïnteresseerd in hierdie kind wat toegewy word
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aan die Here. So as Suster Larson sal, terwyl ek praat, as sy net daardie baba sal vorentoe bring vir 
hierdie toewydingsdiens.

En dan, miskien, terwyl sy gereed maak, wil ek—ek sê dat hierdie die moeilikste Boodskap was wat 
ek ooit probeer voorberei het, tot gisteraand. Deur die week sou ek in die kamer ingaan om te probeer 
eenkant sit na my oproepe en dinge, om—om iets in my gedagte te probeer kry vir die uur. En wanneer 
ek sou gaan, kon ek—ek nie eens … My gedagtes was leeg. En gister het ek in die kelder ingegaan. Ek 
het gedink dit was te warm, so ek het afgegaan in die kelder, daar gaan sit. En ek sou my Bybel probeer 
kry en lees en ek sou aan die slaap raak. Dan sou ek opstaan en water drink en myself probeer skud, en 
buitentoe gaan en rondloop, op die trap sit.
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Iemand het aangekom en my gevang met my hemp uit, sit op die trap; dit was so warm. Hulle het 
gewaai. Ek het nie geweet of hulle gewaai het nie … Iemand, dit mag iemand hier plaaslik in die stad 
gewees het, of iemand in die kerk, het vir my gewaai. En ek—ek het so gedink, ek—ek het net toevallig  
na die motor gekyk wat verbygegaan het. Ek het gewaai.

Gisteraand het ek in die motor geklim en opgegaan in die rigting van Charlestown, probeer om iets te 
kry. Die Here, het dit gelyk, wou my iets vertel, maar ek … Satan het probeer om in my pad te staan, om 
my te weerhou om dit te doen. So ek het gedink: “Wel, as hy dit doen, gaan ek net aanhou vertoef, bly 
net wag, klop aan die deur totdat Hy oopmaak.” So toe net 'n paar oomblikke gelede, of net omtrent 'n 
bietjie na seweuur vanoggend, was ek baie vroeg op.
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Gister, 'n bietjie siek, probeer … Ek het 'n bietjie mielies geëet wat nie reg met my saamgestem het 
nie, omdat dit baie warm was, het ek—ek probeer wegkom daarvan. En—en toe vanmôre, omtrent 
agtuur, het ek toevallig 'n Skrif opgetel wat my verstom het. En ek het weer na daardie Skrif gekyk, en 
weer het Dit my verstom. En ek het gegaan, Dit gevolg deur die Skrif en ek het net 'n paar minute 
gelede klaargemaak. So dit mag wees dat die Here 'n Boodskap vir ons het vanmôre, wat Satan van ons 
probeer weghou het.

Sal jy die kleintjie hiernatoe bring, Suster Larson? [Broer Branham wy 'n baba toe. Leë kol op band — 
Red.] God wees met hulle en help hulle.

Nou ek het julle gehou, verlede Sondag, twee dae, en ek dink … of twee dienste, oggend en aand, 
en dit maak dit moeilik vir julle. Ek het verstaan dat dit … Party van julle moet so ver reis en 'n dag se 
werk mis, ensovoorts. So selfs as ons Sondag, Maandag vir 'n week gaan weg wees, sal ek net die diens 
aankondig vir volgende Sondag as die Here wil, sien, tensy die gemeente wil hê dit moet oorbly vir die 
aand. Sien, dit, dit hang … Daar is soveel van julle!
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Hoeveel sou dat dit liewer vanaand moet wees, laat ons sien, die dienste vanaand hou? Nou, wie wil 
dit liewer volgende Sondag hê, steek jou hand volgende op? Goeiste, dis byna dieselfde. Uh! [Iemand sê: 
“Gelykop, broer!” — Red.] Ekskuus? [“Hou dit albei kere.”] Uh! [Broer Ben Bryant sê: “En vanaand sal jy 
twee moet doen, Broer.”] Nou, nou, Ben! [Broer Branham lag.]

Ek het hierdie Boodskap, dis lank vanmôre, maar ek—ek weet net nie hoe … En ek weet ek help om 
die reëls van die kerk te maak, maar daarbinne, as julle sal oplet, het ek gesê: “Behalwe as ek 'n 
bandopname maak.” Sien? So, hierdie word op band opgeneem. Uh-huh. So miskien sal ons probeer om 
beide kere terug te kom, vanaand en volgende Sondag dan as die Here wil, julle sien. Nou, as julle nie 'n 
boodskap hierdie week kry nie, dan kom julle volgende Sondag.
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Ek haat dit om julle twee keer so te laat kom, maar ek voel ons het net nie 'n bietjie meer tyd nie. 
En onthou julle net, as die tyd aanbeweeg, gaan ons nie hierdie voorreg baie lank hê nie. Sien? Onthou, 
iets sal plaasvind. Of die wet sal ons stop, of Satan sal onder julle beweeg en julle verstrooi. Dit was 
altyd so. Sien? Iets sal plaasvind, so laat ons elke minuut waardeer wat ons saam is.

So nou aan diegene wat moet teruggaan na julle huise, vanaand, dit sal wees soos verlede 
Sondagaand, ek het net 'n—'n kort Boodskappie gehad. En so, julle, as julle dit op band wil hê, wel, ons 
sal sekerlik vir julle die band stuur as julle moet teruggaan huis toe. Ons is nie … Ek gaan vanaand preek, 
as die Here wil.
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Ek het 'n nota gehad gister, of—of eergister, 'n klein Boodskappie wat ek neergeskryf het uit geheue 
van iets, en dis van 'n lang tyd gelede. Daar is egter twee Boodskappe. Dis soort van tussen, een van 
hulle is: “'n Lekkende waterhouer,” of anders, “Die saai in die wind en maai 'n warrelwind,” net 'n 
Evangelie Boodskap. Vanoggend is lering. En so, vanaand sal ek óf praat oor, “Saai vir die winde en maai 
'n warrelwind,” óf: “'n Waterhouer wat lek.”

En vanmôre wil ek nou lees uit die Heilige Skrif.11

En is julle gemaklik? Sê: “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Goed.



3Herken Jou Dag En Sy Boodskap

Nou wil ek hê julle, in julle Bybels, moet saam met my blaai na die Boek van Hoséa, julle wat wil lees. 
En laat ons 'n paar verse lees uit die 6de hoofstuk van die Boek van Hosea, die profeet.

En sal ons staan.

Dierbare God, ons is onwaardig om hierdie Boek in ons hande te neem, want ons lees in die Skrifte 
dat geen mens in die Hemel of op aarde, of onder die aarde waardig was of selfs in staat was om die 
Boek te neem, of selfs om daarna te kyk nie. O, en daar het Een gekom wat was soos 'n lam wat geslag 
is; Hy het die Boek geneem, want Hy was waardig, en Hy het die Seëls daarvan losgemaak. En ons kyk 
na Hom vanmôre om hierdie kontekste te openbaar wat in die Boek geskryf is, want dit is die Boek van 
Verlossing. Alles wat verlos is, is daarin geskryf. Mag ons ons posisie vind vanmôre, in die tyd waarin ons 
lewe. Want ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.
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Kom en laat ons terugkeer tot die HERE; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy 
het geslaan en sal ons verbind.

Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor 
sy aangesig kan lewe.

En laat ons ken — laat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die 
dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.

Wat sal Ek met jou doen, o Efraim; wat sal Ek met jou doen, o Juda? aangesien julle 
liefde is soos 'n môrewolk en soos 'n dou wat vroeg weer verdwyn.

Daarom het Ek hulle neergekap deur die profete, hulle gedood deur die woorde van my 
mond, en die oordele oor jou kom te voorskyn soos 'n ligstraal.

Want Ek het 'n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in 
brandoffers.

Maar hulle het soos Adam die verbond oortree, daar het hulle—het hulle troueloos teen 
My gehandel.

Gílead is 'n stad van kwaaddoeners, vol bloedspore.

En soos 'n rower op die loer lê, loer 'n priesterbende; hulle pleeg moord op die pad na 
Sigem, ja, hulle het skandelike dade gedoen.

In die huis van Israel het Ek 'n afskuwelike ding gesien: Efraim het daar tot hoerery 
verval, Israel is verontreinig.

Ook vir jou, o Juda, is daar 'n oes beskik as Ek die lot van my volk verander.

Here Jesus, trek Hieruit, deur U Heilige Gees, die konteks wat bedoel is, soos ons verder op U wag. 
In Jesus se Naam. Amen.

Nou, my onderwerp vanmôre is: Herken Jou Dag En Sy Boodskap.13

Ons sien uit verlede Sondag se les, soos ons onderrig het, Die Fees Van Die Basuine. En ek wil nou 
julle aandag vestig, die tyd—tyd van Israel in God se horlosie.

Ons deel vandag met 'n Sondagskoolles, dat ek wil hê julle moet die tyd waarin ons lewe besef en 
herken. Ons is net op die punt om uit te hardloop, soos julle sien. En dan, hierdeur behoort julle die 
einste uur en tyd te ken, en teken en Boodskap wat julle moet ontvang.

Nou, soos ons verlede Sondag begin het … Ons het gepraat van gaan preek oor die Basuine, die 
laaste Sewe Basuine van die Bybel. En ek, in myself, het ek gedink hulle sou voortbreek net soos die 
Seëls. Maar ek het opgelet op elkeen van hierdie openinge het daar 'n geweldige ding gebeur.
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En soos ons die Sewe Kerkeeue gepreek het, en hulle was so volmaak totdat die Heilige Gees Self 
onder ons neergedaal en dit bevestig het, en dit op die papiere gesit het, en dit oor die nasie gegooi 
het, en dit in die maan in die hemele gewys het, en dit vir ons bewys het, weke en maande voor dit 
gebeur het, dat dit net soos dit sou wees, perfek. Hier in die tabernakel het Hy dit bekend gemaak. Hier 
op die … in die tyd, het Hy dit bekend gemaak. Op die maan en die son, het Hy dit bekend gemaak. En in 
die posisie van die nasies in hierdie tyd, het Hy dit bekend gemaak; soos die hiërargie van Rome vertrek 
het en teruggegaan het na Palestina, was vermoedelik die eerste pous terug sedert (hulle beweer) 
Petrus die pous was. Nou, dit was so geweldig!

Dan sien ons, voor die Sewe Seëls wat al die verborgenhede verberg het.15

Ek wat nie geweet het wat ek op die bord geteken het nie, vir die Kerkeeue. Ek het nooit. God weet.



4Herken Jou Dag En Sy Boodskap

Net deur visioen het ek dit geteken. Sonder om te weet dat God, 'n jaar en ses maande later, dit sou 
bevestig in die lug deur die maan en dit oor die nasionale koerante laat val. Ek het dit nie geweet nie. Ek 
het nie geweet daar sou 'n geheimsinnige verduistering in die maan wees, om hierdie Laodicensiese Eeu 
voor te stel nie.

Nou, op die papiere kry jy net die ses eeue. Is omdat die Laodicensiese kerk heeltemal verduister 
was. En as julle die geestelike toepassing sou oplet, soos God dit in die hemel geplaas het. Toe ek dit 
hier op aarde gesit het, het ek 'n klein spasie gelaat, soos julle sien, net 'n klein bietjie lig. Dit was net 
voor die einste Uitverkorenes van die aarde af geroep sou word, die rede waarom ek dit daarop geplaas 
het vir die sewende eeu. Maar toe God dit in die hemele geplaas het, was dit totaal verduister, beteken 
miskien word die laaste een geroep uit daardie Laodicensiese Eeu. Ons weet nie. Daar kan 'n preek 
daaroor wees.

Nou let weer op, voor die—die Sewe Seëls, waarvan ek geen idee gehad het dit was so nie.16

Hier by die tabernakel het Hy daarvan gepraat en my gestuur na Tucson, Arizona, om julle almal te 
vertel wat sou gebeur. En daar is mense wat teenwoordig sit vandag, wat daar was om dit te sien 
gebeur net presies soos dit gesê is hier sou gebeur: “Sewe Engele sou kom.” Toe het die koerante dit 
gepak, en die tydskrifte, regoor die nasie: “Geheimsinnige sirkel van Lig in 'n vorm van 'n piramide,” net 
soos ek dit hier geteken het en julle gewys het. Opgelig van waar daardie Engele gestaan het en het 
dertig myl hoog gegaan, en was sewe-en-twintig myl breed; of eerder sewe-en-twintig myl hoog, en 
dertig myl breed, ek vergeet wat dit was. En is regdeur die state gesien, net bokant Tucson, Arizona, 
reg waar dit gebeur het, dieselfde tyd.

Sien, die—die Bybel, God is nie net … Hierdie is nie net iemand wat probeer om—om iets op julle af te 
dwing nie, maar om aan julle die einste geestelike toepassing van hierdie uur te openbaar.
17

En dan, die volgende Boodskap wat die Sewe Seëls oopgemaak het, wat al die verborge 
geheimenisse van die Bybel, die Doktrines, ensovoorts, ongedaan gemaak het. Wat die wêreld nou so 
grof aanval deesdae, Dit aanval en sê Dis verkeerd, dit, dat.

Hier nou die dag in Arizona, bande gesplyt om my dinge te laat sê wat ek nie gesê het nie. Onthou 
net die visioen oor die Arizona voorstel! Die Bybel het gesê: “Dit was baie beter vir jou dat jy 'n klip aan 
jou nek het.” En nog 'n ding, dat: “Wie ook al,” laat hy prediker wees of wat hy wil, “sal een Woord 
Daarvan wegneem, of een woord Daarby voeg!” Mense wat hulle eie interpretasie op die Woord plaas 
soos Dit gegee is, probeer om Dit iets te laat sê wat ek nie gesê het nie, en nie my Woord nie; Dis Sy 
Woord. “Wie sal byvoeg, of wegneem!”

En toe, in die visioen het ons hierdie profete sien afdwarrel soos ek vir julle verduidelik het, glo ek, 
verskeie Sondae gelede. Dit sal alles wees. Ek het gesê: “Bly net weg daarvan.” Solank ek dit beveg, 
dan kan God dit nie beveg nie. Maar laat ons Hom dit laat kry. Hy's die Een Wat daarvoor sorg. Sien?

Nou ons het opgelet, verlede Sondag, was daar … die feesdae gepreek. En daar was 'n pinksterfees. 
En tussen die Pinksterfees en die Fees van die Basuine, dit was 'n lang tyd; presies vyftig dae tussen 
pinkster en die fees van die basuine. En vyftig dae, waarvan pinkster “vyftig” beteken. Dit was die waai 
van gerwe, of die … Die eerste vrugte van die oes is ingebring. En ons sien dit was in tipe destyds, met 
die natuurlike eerstelinge, wat die eerstelinge van die Heilige Gees voorgestel het wat op die mense 
uitgestort sou word.
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En ons vind uit, dan, dat daardie vyftig dae ontvang is deur die Heidene, wat: “God het uit die 
Heidene 'n volk geroep vir Sy Naam,” die fees van die Pinkster. En ons het deur daardie lang fees van 
Pinkster gegaan.

Nou, eintlik, vanaf die vyftig dae sou dit presies sewe sabbatte wees. En sewe sabbatte het die 
Sewe Kerkeeue voorgestel, om genoem te word in die tyd van die Pinksterfees, van Pinkster, om 'n volk 
uit die Heidene te roep vir Sy Naam.

Nou, aan die einde van hierdie sewe sabbatte, wat was, sou daar die Dag van Versoening wees, wat 
die Sewe Basuine was. En die Sewe Basuine sou 'n dag van rou uitroep, terug vir die Offerhande, of die 
Versoening. En ons vind toe uit dat, Israel, die Sewe Basuine het slegs betrekking gehad op Israel.

En dan, waarom Hy my nie daardie Sewe Basuine wou laat preek nie. Ek was selfs gereed om dit aan 
te kondig, het die sale gereed gehad en alles om in te gaan om die Sewe Basuine te preek. En ek het 
gesê: “Daar is iets wat my so erg pla,” het ek gesê. Ons het aanhou werk en Billy en ons almal het 
probeer om alles gereed te kry vir die lugversorgde gebou, vir hierdie volgende komende week vir die 
Sewe Basuine; waarvan ons die skoolouditorium vir tien dae gehad het, of agt dae. Maar die Heilige Gees 
wou my dit nie laat doen nie om een of ander rede en ek het gewonder waarom.

19

En toe ek ingegaan het om te bid, het ek vir die vrou gesê: “Ek gaan in.” En opreg het ek neergekniel
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voor God om te bid. En Hy het aan my geopenbaar dat daardie Sewe Basuine weerklink het onder die 
Sesde Seël en ek het dit klaar gepreek, bonatuurlik. Sien, dis die hand van God, die hele ding. Dit het 
betrekking op Israel en ons het dit opgetel onder die Sesde Seël; julle almal wat dit het, die vervolging 
van die Jode.

Die tyd van die Heidene was in hierdie Pinksterfees.20

Die Basuine, onder … almal van hulle is geblaas onder die Sesde Seël. En ons het dit verlede Sondag 
opgetel onder die Fees van die Basuine, as julle almal dit wil kry. Wat moes dit doen? Om die Jode van 
alle dele van die wêreld terug te jaag na hulle tuisland. Dit moet daar wees. En die oopmaak van die 
Seëls, onder die Sesde Seël en onder … Die Sewe Basuine het weerklink in die—die Sesde Seël.

Nou, die sewende engel se Boodskap is om die verborgenheid van die Seëls te open, die elfde-uur 
Heidense werkers te roep om dieselfde salaris te ontvang as wat die eerste-uur werkers gekry het. Sien?

Nou, Jesus het dit geleer. Hy het gesê daar was 'n paar mense wat in die oes ingegaan het. Hulle 
was gehuur. En toe hulle het van vroegoggend af, het hulle 'n—'n—'n tyd, 'n pennie vir die dag ontvang. 
En toe in die middag het iemand anders ingekom en begin werk. En dan teen die elfde uur, dis die laaste 
uur van die dag, dat iemand ingekom en dieselfde soort betaling ontvang het as hulle wat dit in die 
eerste uur van die dag gedoen het; laaste uur.

Dis so perfek hoe die eerste-uur boodskappers met die Woord, met die Evangelie, met die Waarheid, 
hulle ingekom het op die Pinksterdag. Toe was daar 'n donker eeu wat hulle geblokkeer het. Toe in die 
middel van die dag het Luther en Wesley-hulle ingekom. En dan moet daar 'n Aandboodskap wees en om 
dieselfde ding te ontvang wat hulle aan die begin gedoen het. Die Aandtyd Boodskap is om weer terug te 
bring, om daardie selfde ding weer terug te bring.

En onthou die visioen van verlede week, dat toe die Bruid gekom het om … voorskou daarvan te 
wees. Daar het die klein Bruidjie opgekom, lieflik, in die visioen. En ek, nie daaraan gedink nie; sit net 
daar buite en kyk. En daar kom die Bruid. Ek het 'n Stem langs my gehoor, gesê: “Hier is 'n voorskou van 
die Bruid.” En Sy het verbygekom. Ek het Haar opgelet, hoe Sy was, baie lieflik, mooi, jonk. Sy het net 
geloop soos Sy kon, nie 'n mars nie; net die stap van 'n—'n vrou, hoe hulle loop, grasieus, vroulik. Dis 
hoe Sy geloop het, aan my linkerkant gekom aan hierdie kant, en Sy het buite my sig gegaan.
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Toe het Hy my na die regterkant gedraai en Hy het my elke kerk gewys soos hulle opgekom het uit 
die eeue. En o, hoe vulgêr! En die laaste een was hierdie laastedag kerkeeu, wat deur 'n heks gelei is. En 
hulle was so onsedelik aangetrek, so vieslik gelyk! En hulle het gemarsjeer op die maat van draai en ruk-
en-rol. En daardie vroue gooi hulleself net in draaie, hou net papier vas, grys, skynheilig, die ver- … Die 
grys is tussen 'n wit en 'n swart, wat 'n misleidende kleur is. Grys is nóg wit nóg swart. Dis 'n misleidende 
kleur. En grys papier wat hulle voor hulle hou, met kantagtige hoelarompe wat hulle voor hulle hou en 
heeltemal naak van hulle middel af boontoe. En het gemarsjeer op die … of ritme, of gedraai, en 
aangegaan met daardie musiek, aangestap. En gesê: “Dit is die kerk.”

22

En toe dit by my verbygegaan het, het dit gevoel asof my hart wou flou word. Ek het gedink: “As dit 
is wat voorgestel word aan Christus, as 'n Bruid? Van al die pogings en dinge wat die mens aangewend 
het om 'n Bruid vir Christus te probeer voortbring; en 'n vulgêre, vuil, vieslike prostituut soos daardie om 
die Bruid van Christus te wees?” Dit het my siek gemaak in my hart.

En soos sy verbygegaan het, nadat sy … Gekom voor waar ons gestaan het, het sy die papier voor 
haar gehou, gedraai, en gewieg, en haarself eenkant beweeg en toe die ander kant soos sy gegaan het, 
soos die moderne danse wat hulle van vandag het, haarself gebruik in 'n onsedelike daad waarna sy 
voortgemarsjeer het.

23

Ek is nie verantwoordelik vir hierdie dinge nie. Ek kan net sê wat ek gesien het. En God as my Regter, 
maar dit was die kerk van die V.S.A.

Nou, soos sy verbygegaan het, het die hele agterste deel glad geen bedekking gehad nie. En toe sy 
verbygaan, het ek flou en sieklik gevoel.

Toe het Hy gesê: “Die Bruid sal weer in voorskou kom.” En hier het die Bruid agter haar gekom, die 
einste Bruid wat dieselfde gelyk het aan die begin. Toe het my hart gespring van vreugde, om te weet 
dat daar 'n Bruid sal wees. En Sy sal gemaak wees uit dieselfde ding, en geklee in dieselfde ding, wat die 
Een aan die begin was. Sy moet geroep word.

En ek weet dit is die Waarheid. As dit nie waar is nie, dan was elke visioen wat ek in die verlede 
gehad het verkeerd. En enigiemand weet, dat nie een ding het Hy ons ooit vertel behalwe wat die 
Waarheid was nie. Dit het gebeur, net …

En kan julle dan die vuilheid sien van die moderne kerk, wat haarself 'n “kerk” noem?
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Soos iemand nou die dag gesê het; Broer Ruddell, 'n kosbare broer van my, staan nou teen die muur 
daar oorkant. Dat, hy het dit gesien soos 'n suier aan 'n wingerdstok. En ons het dit nou die dag in die 
kamer bespreek. En Broer Ruddell was ontsteld oor die toestande van tyd en die—en die gevoel van die 
gees in die kerke vandag, hoe dit begin wegval het. Predikers wat van oral af kom en onderhoude 
hierbuite, vra: “Wat het gebeur, Broer Branham? Wat het gebeur?” O, goeiste!

24

Broer Ruddell het my die vraag gevra: “Lewe hulle van die gees van Satan, of wat?”

Ek het gesê: “Nee, die suier lewe van die krag van die wynstok.” Dit lewe omdat, die sitrusvrugte, 'n
—'n suurlemoen sal groei in 'n lemoenboom; maar dit sal nie lemoene dra nie, al lewe dit volgens sy lewe.

En die kerk, sogenaamd, is net 'n geënte suier, lewe onder die naam van godsdiens, onder die naam 
van die kerk. Katoliek en Protestant, net suiers, trek die … uit die krag van die Wynstok; en tog die 
vrugte dra van wat hulle is, omdat hulle nie bekeer is nie. Hulle was nie in die oorspronklike, 
voorbestemde plan van God nie, dis waarom hulle die Woord moet ontken en ander soort vrugte moet 
dra. Die ware egte boom, in sy wortel, was voorbestem om lemoene voort te bring op 'n lemoenboom.

Jesus het gesê: “Ek is die Wynstok; julle is die lote.”

Maar as daardie boom ooit 'n ander loot voortbring, sal dit sy oorspronklike vrugte dra. En daar moet 
'n herstel van al hierdie dinge wees, reg aan die einde van die Wynstok. Daar moet wees, voortkom, 'n 
herstel, 'n Aandlig om Dit aan te steek en om Dit reg te maak. Maar dit sal uit die Wynstok kom, nie 'n 
denominasie wat Daarin ingeënt is nie; maar oorspronklike produksie van die Woord. Dit moet voortkom 
vir die aandtyd. “En daar sal Lig wees in die aandtyd.” Dit neem die Lig om Dit ryp te maak.

Kyk hoe perfek is die Skrif! “'n Dag wat nie dag of nag genoem sal word nie.” Vrugte kan nie ryp word 
tensy die son dit ryp maak nie. Maak nie saak hoeveel jy preek, wat jy ook al doen nie, dit kan nie ryp 
word nie, dit kan nie gemanifesteer word nie, dit kan nie bevestig word nie; slegs deur Hom Wie gesê 
het: “Ek is die Lig van die wêreld,” die Woord. So daar moet 'n—'n—'n Krag voortkom, die Heilige Gees 
Self, om ryp te maak, of te bevestig, of te bewys, of gemanifesteer te word dat wat Hy voorspel het 
sou gebeur in hierdie dag. Die Aandlig bring dit voort. Wat 'n tyd!

25

Die Bruid het verbygegaan in dieselfde posisie wat Sy was toe Sy aan die begin was. Maar ek het 
gekyk hoe Sy uit pas raak en Haar probeer terugtrek. Nou, baie kan gesê word oor hierdie dinge, van die 
dag waarin ons lewe.

Nou, Hosea het gesê, in 6:1: “Keer terug na die Here.” Onthou, hy het gesê dat hulle verstrooi sou 
word en hulle was. Hy het gesê: “Hulle sal terugkeer na die Here nadat hulle verstrooi was en Hy sou, 
sal hulle verbind.” Let op: “Keer terug … Wees verstrooi; die tweede … Hulle was geskeur en was 
verblind.” Dis net presies wat gebeur het. “Hy sal ons genees en ons verbind.”

26

Soos Eségiël 37: “Die droë bene, die dal vol droë bene.” Eségiël het dit gesien, hulle terugkeer weer.

Let dan op, Hosea het gesê: “Na twee dae! Na twee dae sou Hy na hulle terugkeer. Hy sal ons 
ontvang en ons gee, ons laat herleef.” Nou, herlewing beteken nie “opstanding” nie. Herleef, daar, is 
dieselfde woord wat oral anders gebruik word, ek het dit net opgesoek, beteken: “'n herlewing.” “Hy sal 
ons na twee dae laat herleef.” Dit sou wees: “In die derde dag sal Hy ons weer laat herleef, nadat Hy 
ons verstrooi het, en ons verblind het, en ons geskeur het.”

Julle weet, die Jode was verblind vir die einste doel dat ons sig kon hê. Hulle is uitmekaar geskeur en 
verstrooi as 'n nasie en het hulle Messias verwerp; sodat ons die Messias kon ontvang, dat daar 'n volk 
kon wees wat uit die Heidene uitgeroep is om Sy Naam se ontwil.

Nou, die man kom na vore en die vrou neem sy naam. Hierdie verblinde Heidene wat nie daardie 
Naam, “die Here Jesus Christus,” in die doop kan sien nie! Dis net jammer, maar dit moet so wees. Die 
Jode, hulle moes—hulle moes dit nie sien nie. Daar is net een wat dit kan sien; dis die een wat 
voorbestem is om dit te sien. Andersins sal jy dit nooit sien nie.

27

Die Jode kon nie sien dat dit hulle Messias was nie. En tog, hulle was geleerdes en teoloë, manne 
van groot vername geleerdheid, het dieselfde Bybel gelees as wat jy lees. Nou, nadat dit aan ons 
bekend gemaak is, kan ons dit duidelik sien dit was Messias. Maar hulle kon dit nie sien nie, hulle kan dit 
ook nie vandag sien nie. Hulle is geprofeteer om ook verblind te word.

Die kerk, hierdie dag, is geprofeteer om verblind te wees, om die aandtyd Boodskap te verwerp. 
Openbaring 3 het so gesê: “Jy is ellendig, beklaenswaardig,” let op die bruid se toestand nou die aand, of 
die kerk: “nakend, blind en weet dit nie.” Here Jesus, wees ons genadig! Die Bybel het gesê sy was 
“naak”. Ek het dit nooit gesien tot sopas nie. Laodicea kerk was nakend. En toe sy nou die aand verskyn 
het, was sy “nakend,” het dit nooit opgelet nie: “en het dit nie geweet nie.”

O, hoe dankbaar! Hoe, geen wonder ons is so dankbaar nie! Ek voel dat ons nie dankbaar genoeg is28
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vir die dinge wat God aan ons bekend maak nie.

“Nakend.” En die visioene het gesê, het my gewys sy was nakend en het dit nie geweet nie, en 
“verblind.” Soos Israel verblind was sodat die Heidene kon inkom, nou is die Heidene verblind sodat die 
Bruid uitgehaal kan word en Israel die Fees van Basuine kan ontvang. Net perfek!

“Na twee dae sal Hy ons laat herleef, of ons 'n herlewing gee, ons bymekaar bring, die Jode,” wat 
nou oor hierdie Basuine praat. En Hy sal … “En ons sal voor Sy aangesig lewe, of die Ewige Lewe hê. 
Sien, ons sal voor Sy aangesig lewe.” Die Bybel het hier in Hosea gesê, gesê: “En ons sal voor Sy 
aangesig lewe; Lewe, Lewe hê voor Sy aangesig.” Dis Sy Eie Lewe, Ewige Lewe: “Lewe voor Sy 
aangesig.”

“Sy wat in plesier lewe, is dood terwyl sy lewe.” So ons … het belowe dat Israel weer voor Sy 
aangesig sou lewe. Sy was dood, vir die feite, en vir die Pinksterfees.

Nou let op, noukeurig. “Dan na twee dae.” Nou, dit het nie twee vier-en-twintig uur dae beteken nie, 
want daar was … Dit het toentertyd gebeur, baie honderde jare gelede. Sien? Dit het beteken: “twee 
dae saam met die Here,” na tweeduisend jaar. Nou, julle weet hoe lank dit sedert daardie tyd was? Dit 
was sewe-en-twintighonderd jaar sedert dit, want in Hosea hier is dit 780 v.C. 1964, sien, dit was iets 
meer as sewe-en-twintighonderd jaar gelede. Hy het gesê: “Na twee dae, in die derde dag, sal Hy ons 
weer lewend maak en ons sal Lewe voor Sy aangesig.” Daar kom julle Basuine in. Dis die uur waarin ons 
lewe, die dag waarin ons lewe.

29

Nou, hulle is verstrooi, verblind, versamel en is ver in die derde dag. Sien julle dit? Hulle was 
verstrooi, van Palestina, dwarsdeur die wêreld. Hulle was verblind, om die Messias te verwerp. En nou is 
hulle versamel in hulle tuisland, gereed vir die Basuine, om die Versoening te herken.

30

Soos die Bybel gesê het: “Wanneer hulle Dit ontvang en Hom met die spykermerke vind,” nadat die 
Kerk geneem is, “en hulle sê: 'Waar het U hierdie littekens gekry?' Hy het gesê: 'In die huis van My 
vriende.'” En Hy het gesê: “Hulle sou afsonder, elke familie, en sou huil en ween vir dae, soos 'n familie 
wat hulle enigste seun verloor het.” Onthou, daardie Fees van die Basuine moes dit doen. “Om te huil, 
treur oor die doodgemaakte Offerhande,” en hulle het Dit verwerp.

Hulle is in hulle land. Hulle was verstrooi, verblind en nou versamel. En dit was alles onder daardie 
Sesde Seël, hulle Sewe Basuine … weerklink om hulle bymekaar te maak, die Sesde Basuin. Die Sewende 
is “daardie Groot Basuin,” soos ons verlede Sondag gehad het. Die Sesde Basuin het onder die Sesde 
Seël weerklink. Net soos ons Sesde Seël geopen het, alles op dieselfde tyd; net, hulle s'n het meteens 
geklink; waar ons vir tweeduisend jaar in die Pinksterfees was.

Nou, sewe-en-twintighonderd jaar sedert daardie tyd. Hy het gesê: “In die derde dag sal ons weer 
versamel word. Na twee dae, in die derde dag, sal ons weer bymekaar wees en Lewe voor Sy aangesig.” 
Sien julle die belofte? Die uur is perfek geskryf teen die muur. Ons sien waar ons lewe.

31

Nou in die tuisland, wagtend op die Fees van die Basuine, of die erkenning van die Versoening, en om 
te wag vir die Koms, om te treur oor hulle verwerping van die eerste keer dat hulle Dit verwerp het. Hulle 
is in die tuisland daarvoor, wagtend. Wat is hulle almal … Alles is posisioneel geplaas.

As 'n prediker van die Evangelie kan ek nie een ding sien wat oorbly behalwe die gaan van die Bruid 
nie. En die Bruid moet weggeneem word voor hulle kan herken wat gebeur het. Hulle was gebind, 
verstrooi … Ek bedoel, hulle was verstrooid, verblind en nou versamel. Wat bly oor? Die Bruid moet uit die 
pad geneem word. Wag vir die weggaan van die Bruid, sodat hulle profete van Openbaring 11 hulle na die 
Fees van die Basuin kan roep, om hulle te laat herken wat hulle gedoen het.

Onthou, reg tussen daardie Seëls het die Sesde Seël voortgekom. En daar was 'n honderd vier-en-
veertigduisend, uitverkies en geroep. En tussen die Sesde en Sewende Basuin verskyn Openbaring 11 
net daar, presies in lyn met die Sesde Seël.

32

Om wat te doen? Wat moes dit doen? En dit was om twee getuies voort te bring, Moses en Elía, 
profete. Die Jode glo net hulle profete. En hulle sal na vore kom met die teken van die profete en hulle 
werk sal dié van die profeet wees, want hulle het presies gedoen.

Wys een ding, dat 'n mens, wanneer jy sterf of wat ook al, wanneer jy hierdie wêreld verlaat, 
verander jou natuur nie. As jy nou 'n leuenaar is, sal jy 'n leuenaar daar wees. As jy humeurig hier is, sal 
jy humeurig daar wees. As jy 'n twyfelaar hier is, sou jy 'n twyfelaar daar wees. Mans en vroue, dis tyd 
om julleself te skud en om julleself te ondersoek, en te sien waar ons staan, want die dood verander dit 
nie.

Hulle was weg vir tweeduisend jaar. Moses vir omtrent vyf-en-twintighonderd jaar, en Elía vir ewig 
sedertdien ... Byna vyf-en-twintighonderd jaar is Elía weg en Moses is weg, en hier keer hulle terug met
33
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dieselfde natuur en doen dieselfde dinge.

Dood doen niks aan 'n mens behalwe om sy woonplek te verander nie. Verander nie jou natuur nie. 
Verander nie jou geloof nie. Verander niks in jou behalwe jou woonplek nie.

So, hoe jou natuur is vanmôre! As jy 'n twyfelaar van God se Woord is, sou jy 'n twyfelaar daar 
oorkant wees. Ek gee nie om hoe heilig jy is, hoe jy lewe, en hoe goed jy lewe nie, dit sou jou nie 
enigsins verander om te sterf nie, net jou woonplek. En as jy nie die hele Woord van God kan aanvaar 
soos Dit geskryf is nie, sou jy dit nie Daar doen nie; so, moenie bekommerd wees nie, jy sal nie Daar 
wees nie.

Jy moet Dit aanvaar in Sy volheid, in die krag van Sy bevestiging en die openbaring van wat Dit is, 
dan word jy 'n deel Daarvan. Dis net Sy Woord wat Hy sal oprig, soos Hy met Sy Woord gedoen het op 
die eerste Paasoggend. Net Sy Woord het na vore gekom en diegene wat gesterf het in Sy Woord, het 
Sy Woord geglo en Sy Woord bevestig.

Let op, nou, dit was sewe-en-twintighonderd jaar gelede. Let op, hulle was verstrooi, hulle was 
verblind en nou is hulle versamel. Nou, die volgende ding is dat hulle Lewe moet ontvang.
34

En die Heidene is uitgeroep. Die Bruid is gereed. Die Wegraping is op hande. Kan ons dit besef? Kan 
ons dit werklik glo? Is dit 'n storie wat vertel is? Is dit 'n mite vir ons? Is dit iets wat werklik klink? Is dit 
iets wat ons, buite, kan glo? Of, is dit iets wat in ons is, wat deel is van ons, dat dit meer as lewe vir 
ons is? Met watter gesindheid sit ons vanmôre in hierdie tabernakel? Onthou, dit sal 'n klein kudde wees 
wat Dit ontvang.

Nou in die tuisland, wag vir die Basuine. Wag nou vir die weggaan van die klein Bruidjie, sodat 
Openbaring 11 vervul kan word. Die kerkeeu het opgehou; die Seëls is oopgemaak, wat bewys wat hulle 
uitgelaat het in die kerkeeu en die Boodskap is gegee. Israel is op die toneel, halleluja, gereed vir die 
Fees van Basuine.

O, julle manne in ander lande waar julle hierdie band sal hoor, kan julle nie wakker word nie, my 
broer? Of verblind Dit jou? Sal jy Dit uitgooi en Dit valse profesie noem? Wanneer Dit reg voor jou 
bevestig word, deur die wêreld, deur die tyd, deur die mense en deur die Heilige Gees Wat Dit geskryf 
het. Dit word bevestig, beide natuurlik, geestelik, materieel. Alles wat Hy gesê het is vervul en bewys.

35

Israel in haar land; het hulle daar ingedryf, hulle daar ingejaag soos skape. Die wolwe het agter haar 
aangegaan en hulle teruggejaag na veiligheid, na hulle eie land. Onthou, Israel word net belowe om 
geseën te word solank as wat sy in haar land is. God seën Israel nooit buite die land nie. Abraham het 
buite die land gegaan, is veroordeel. Elkeen wat die land verlaat is veroordeel. God kan Israel alleenlik 
seën wanneer sy in haar tuisland bly en sy is nou daar as 'n nasie. En die Kerk word geroep; sy wag net 
vir die Wegraping, van die Bruid wat uitgeneem word.

Die Seëls is oop. Dis aan ons geopenbaar. Ons sien waar hulle padgegee het. Julle wat wil debatteer 
en stry oor die slang se saad en waterdoop, ensovoorts, julle is verblind en weet dit nie. Die god van 
hierdie wêreld het julle verblind Daarvoor en julle weet dit nie. G'n wonder ek het so 'n tyd gehad 
vanmôre nie, geveg deur daardie druk!

So hulle profete kan geopenbaar word in hierdie laaste dag; kan dit nie doen nie, deur die Basuine, 
van … deur die Fees van die Basuine.

Hy het gesê deur Hosea: “Ek het gekap.” Nou kyk, Hy praat met Israel. “Ek het gekap,” of ander 
woorde: “Ek het hulle gekap, uitgekap, deur die profete.” Dis hoe God met Sy mense doen. Hy het hulle 
uitgekap van die res van die nasies. Met wat? Sy tweesnydende Swaard, Sy Woord. Hy het hulle, Sy 
volk, van die nasies afgekap. Hy het Sy volk van die nasies afgekap, deur die profete, Sy bevestigde 
Woord.

36

So het Hy Sy Bruid uit die denominasies gekap, deur Sy Woord; belowe deur Maleági 4, in die laaste 
dag. Het Sy Bruid uitgekap, Haar uit die res van die kerke gekap! Het Sy Bruid uitgekap!

Hy het uitgekap, Sy profete; deur, met Sy profete, deur die Woord wat Israel kap. “Sonder jouself af 
van die res van hulle.”
37

Kyk na wanneer hulle wou optree soos die res van hulle. Hulle het na die profeet, Samuel, gekom. Hy 
het gesê: “Het ek ooit julle geld gevat? Het ek ooit met julle gepraat in enigiets, in die Naam van die 
Here, maar wat gebeur het?”

Hulle het gesê: “Nee, dis, dis reg, maar ons wil steeds 'n koning hê.”

Dis hoe die kerke gemaak het. “O, ons glo die Woord. Dis in orde, maar, julle weet, hulle sê ons moet 
dit doen.” Ek gee nie om wat hulle sê nie. Die Woord is reg!
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Wag. Hy het hulle uitgekap, deur die profete.

Hoe laat is dit, broer? Hoe laat is dit, prediker? Sien julle die tyd van die dag en die teken waaronder 
julle lewe? Kan julle dit verstaan? Sien julle dit?

Oral nou is daar geen herlewing nie. Almal kla, predikers wat huil. Ek het een van die—die uitstaande 
koerante gelees wat hier na die kerk toe kom, 'n baie goeie koerant. En ek ken die redakteur en ek ken 
die mense. En hulle is goddelike mense, baie gaaf, Broer en Suster Moore, van die Herald Of His Coming. 
Een van die beste koerante op die veld, Herald Of His Coming. Maar hulle sal skaars enigiets druk tensy 
dit gaan oor: “Vas, bid! Vas, bid! Blaas 'n basuin! Kry …” Hoeveel lees dit? Julle weet. Julle sien dit die 
heeltyd: “Vas, bid! Vas, bid!” Dis al wat jy hoor. “Vas, bid! Ons gaan 'n groot aanbreek van die dag hê! 
Daar gaan 'n groot ding gebeur! Almal van julle, bid, bid, bid! Ons is nog nie te laat nie!”

38

Waarom doen hulle dit? Waarom doen hulle dit? Hulle wil 'n groot ontwaking hê. Hulle huil, glo dat 
daar ontwaking sal wees. Hulle is goeie mense. Hoekom is dit? Wat het hulle gedoen? Hulle het nie die 
ontwaking van die Bruid herken nie. Sien? Deur 'n Christen te wees, voel hulle die trek van die uur, maar 
hulle het nie herken wat gedoen is nie. Dis wat hulle so laat voel. Hulle weet iets is veronderstel om te 
gebeur, maar, sien, hulle soek dit ver weg in die toekoms om te kom, wanneer dit alreeds reg by jou 
gebeur het.

Dis dieselfde ding wat hulle gedoen het in die ou dae. Hulle het geglo in 'n komende Messias. Hulle 
het geglo dat daar 'n voorloper sou kom. Maar dit was reg op hulle en hulle het dit nie geweet nie. Hulle 
het dit nie herken nie. Hulle het geglo daar sou 'n voorloper kom wat die Messias sou voorafgaan en hulle 
het sy kop afgesny. En hulle Messias doodgemaak, omdat daar geprofeteer is dat hulle verblind sou 
word. Hosea het so gesê.

En dieselfde Gees wat deur Hosea gespreek het, het deur Johannes gespreek en gesê die kerk in 
hierdie laaste dae sou “naak en blind wees, en sou Hom buite die kerk sit.” Hulle het gefaal om daardie 
profesieë vervul te sien. Maar omdat hulle daarin was, besef hulle dat iets moet gebeur. Hulle kry dit net 
nie. Hulle besef dit nie. Baie soos die Jode van die ou tyd; verblinde Laodicea; rykdom, teologie, 
vyandiggesind teenoor die Kerk, vyandiggesind teenoor die Boodskap. Kyk hoe vyandig was daardie Jode 
teenoor Johannes. Kyk hoe vyandig was hulle teenoor Jesus, toe Hy die einste Een was wat hulle beweer 
het waarna hulle gesoek het. [Die versterkingstelsel gee 'n gonsklank — Red.] Ek glo ons het 'n 
smeltdraad geblaas. Ek veronderstel dit sny die bandopnemers ook af. Dit doen dit nie. Goed.

39

Hulle was vyandiggesind teenoor die Boodskap.40

Wat gebeur, daar is soveel momentum; elkeen van julle is almal 'n verwarmingseenheid. Daar is geen 
manier om die kerk volkome normaal te hou in daardie, onder daardie tye nie. Want, julle sien, elkeen van 
julle is agt-en-negentig BTE'e, normaalweg. En jy sit net nie net daar soos dit nie; jy sit voortdurend 
hitte uit. Daar is nou genoeg lug hierbinne om die plek te laat vries. Maar met die verwarmingseenheid 
wat uitgaan, kan jy—jy dit nie doen nie.

Let op, vyandiggesind! Maar nou, soos die Jode van ouds, verblind! Hulle is by Laodicea. Hulle is 
“naak, beklaenswaardig, ellendig en weet dit nie.” Dag van rykdom, groot teologiese leringe, groot 
geleerdheid en nou het hulle vyandiggesind geraak teenoor die Boodskap. Hulle wil niks Daarmee te doen 
hê nie, net soos dit destyds was in die dae toe Jesus van Násaret op aarde was.

Die rede waarom mense, in Noag se dag, nie in die ark ingegaan het nie, omdat hulle nooit die 
boodskap of die boodskapper herken het nie. Dis die enigste rede waarom hulle omgekom het, is omdat 
hulle nie die uur herken het waarin hulle gelewe het nie. Hulle het nie herken dat God met sonde sou 
handel soos Hy belowe het Hy sou nie. “Hy sou die mens vernietig van die aangesig van die aarde af.” Hy 
het dit geprofeteer. Hy het dit bedoel. En Hy bedoel dit vandag dieselfde as wat Hy toe gedoen het.

41

Maar die mense, in plaas van gunstig teenoor Noag te wees, is hy as 'n wilde man beskou. Hulle het 
nie geglo dat hy 'n profeet was nie. Julle weet, Jesus, Sy Eie Self, het ons vertel hoe hulle gespot het in 
die dae van Noag, hom bespot het, hom 'n fanatikus genoem het en wat nog. Maar hulle het nie hulle 
uur herken nie. Hulle het nie die dag herken nie. Hulle het nie die teken herken nie. Hulle het nie die 
boodskap herken nie. Hulle het nie die boodskapper herken nie, maar het hom uit hulle midde gesit en vir 
hom gelag. Jesus het gesê: “Soos dit was in die dae van Noag!”

Met Israel in haar land en alles wat nou sit, en die Boodskap beweeg net perfek in, in watter dag 
lewe ons, broer? Waar is ons?
42

Hulle het nie die dag geken nie. Hulle het nie geweet nie. Dis waarom hulle dit gemis het, is omdat 
hulle dit nie herken het nie. Hulle was soos die dag, baie soos die mense vandag, verblind deur 
wetenskaplike bewyse, deur opvoedkundige stelsels, deur teologiese kweekskole. En dinge wat hulle 
verblind het in daardie dag, dit het vandag dieselfde ding gedoen. Dit het hulle verblind, weer.
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En ook, die eenvoud, eenvoud van die boodskap en die boodskapper! Noag was nie wetenskaplik nie. 
Hy was nie 'n geleerde man nie. Hy was 'n arm boer, nederig, met 'n eenvoudige boodskap. Dit was te 
eenvoudig vir hulle hoë geleerdheid.

43

So is dit vandag! God maak dit altyd eenvoudig om die mense te kry wat sal glo en Hom vertrou. Dis 
'n ander, net 'n ander Boodskap, maar dieselfde God. Nou ek wil hê julle moet Dit glo en verstaan dat God 
Dit gespreek het.

Jesus het gesê hulle het Sy profeet, Noag, bespot. En soos hulle gespot het in daardie dag, so sal 
hulle dit weer doen met Sy Koms. Hulle sou dieselfde ding doen.

Dis die rede waarom Farao in die see verdrink het. Hy het nooit sy dag herken nie. Hy het nooit 
herken wat aangaan nie. Hy was te opgeneem in die prestasies van sy wetenskaplike eeu, om stede te 
bou met slawearbeid. Hy was te—hy was te besig, om die geleentheid te herken wat hy gehad het en hy 
het God se profeet-boodskapper uitgejaag in die woestyn. Hy het dit nie herken nie. Dis waarom dinge 
gegaan het soos hulle het. Hy het dit nooit herken nie. As hy net die beloofde Woord van God sou 
herken het, aan daardie mense!

En as die kerke vandag net sou herken, as die kerke net die Woord van God sou herken wat hierdie 
belofte vir hierdie uur gemaak het aan die mense, sou hulle nie vergaan nie.
44

As Amerika net die konstitusie kon herken wat sy opgestel het, sou sy nie gewillig gewees het om 
Bybels uit die skole te neem, die Naam van God van muntstukke af te neem en trou onder God te belowe 
nie. Maar sy herken dit nie. Hoekom? Sy is blind, nakend. Sy kan nie die bloed herken van daardie 
kosbare seuns wat op die velde gesterf het vir hierdie voorreg nie. Hulle is vergete; hulle is stof.

Maar daar is Een Wat wel die vergieting van die bloed van die profete onthou, die koste wat dit 
geneem het om hierdie Evangelie aan ons te bring vandag. Hoe die duisende geëet is deur leeus en in die 
gate gegooi is, is uitmekaar gesaag, verbrand, gekruisig! God herken dit.

45

Die kerk het hulle profete vergeet. Hulle “het hulle nie meer nodig nie,” beweer hulle. Maar God weet 
Hy moet hulle hê; Hy kap Sy mense deur Sy Woord. Maar Dis te outyds vir hulle in hierdie dag. Hulle 
herken Dit nie. Dis waarom hulle in die toestand is waarin hulle is. Dis waarom hulle “naak, 
beklaenswaardig, blind, ellendig is, en dit nie weet nie,” want hulle herken nie die uur waarin ons lewe 
nie. Hulle let dit nie op nie.

Moses, hy het sy dag herken en sy roeping, toe hy die belofte van God se Woord vir daardie dag 
bevestig gesien het. Hy het toe geweet en besef wat hy was en wat hy moes doen, deur die beloofde 
Woord. So hy het nie gevrees wat enigiemand gesê het nie. Hy was nie skaam vir sy boodskap nie, 
hoewel elke priester en elke farao, alles, elke gesag, van hom verskil het. Maar hy het herken toe hy 
daardie Lig gesien het, daardie Vuurkolom wat in daardie bos gehang en met hom gepraat het, die Woord 
wat belowe was vir daardie dag, en gesê: “Ek het jou geroep om dit te gaan doen.” Hy het nie die—die 
groot bedreigings van die koning gevrees nie. Hy het afgegaan om daardie mense na 'n eksodus te bring, 
soos die Woord van God belowe het.

46

Toe hy die belofte bevestig sien, het hy die mense gereed gemaak vir hulle eksodus. Wanneer? Toe 
hy die belofte van God bevestig gesien het. Onthou, hy het met sy teologie gehardloop; hy het 
gehardloop met sy opleiding. Maar toe hy die Woord van God gemanifesteer gesien het, het hy Dit 
bevestig gesien: “EK IS WAT EK IS,” toe het hy nie omgegee wat enigiemand sê nie. Hy het nie gevrees 
wat Farao met hom sou doen nie. Hy het nie gevrees wat die res van hulle sou doen nie. Hy het net God 
gevrees, dat hy God mag misverstaan het, of een of ander manier dat hy God mag misverstaan het. Hy 
het nie die mense gevrees en wat hulle sou sê of wat hulle sou doen nie. Hy het God net gevrees, nadat 
hy herken het dat dit die Woord van God was.

47

Hy kon nie verstaan hoe 'n man soos hy daarheen gestuur sou word nie. Maar toe hy herken het, 
deur die bevestigde Woord, wat dit was, toe het hy nie die koning se bevele gevrees nie. As jy net sou 
herken, as ons vandag net kon herken! Moses het dit herken toe hy die Woord bevestig gesien het, die 
bevestiging bewys gesien het, Hy was gereed vir die eksodus vir die mense.

48

Job het nooit herken dat dit God was nie. Solank as wat die Duiwel jou kan—kan laat glo een of 
ander tyd dat die klein beproewinge waardeur jy gaan is—is God mag … jou straf! Dit was God wat hom 
iets probeer wys het. Job het dit nooit herken totdat hy 'n visioen gesien het nie. Soos Moses; toe 
Moses die visioen gesien het, die Vuurkolom in die bos, was dit bevestig. En toe …

Job, in sy vraag: “As 'n mens sterf, kan hy weer lewe? Ek sien 'n boom sterf en dit lewe weer. Ek 
sien 'n blom sterf en dit lewe weer.” Dit was sy vraag. “Maar die mens gaan lê, hy gee die gees, hy 
vergaan. Sy seuns kom om te rou en hy het dit nie gesien nie. O, dat U my in die graf sou verberg 
totdat U toorn verby is!” Hy kon nie verstaan waarom 'n blom sou sterf en weer lewe nie, hoe 'n blaar 
van 'n boom sou afgaan, af, en op die grond lê, en weer terugkom in die lente. Hy het gesê: “Die mens
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gaan lê en waarheen gaan hy? Ek glo God; maar wat gebeur met 'n man?”

Maar toe eendag het die weerlig begin flits, die donderslae begin brul, die Gees het op die profeet 
gekom. En hy het die koms van 'n Man gesien Wat Sy hand op 'n sondige man kon lê, en 'n heilige God, 
en die weg oorbrug. Toe het hy geskree: “Ek weet my Verlosser lewe! Hoewel die velwurms hierdie 
liggaam vernietig, tog sal ek in my vlees God sien!” Hy het herken wat die opstanding was.

Bileam het nooit die Engel herken totdat die muil in tale gepraat het nie. Bileam kon nie herken dat 'n 
Engel in sy pad gestaan het nie. 'n Verblinde prediker kon nie herken dat dit God was wat in die pad 
gestaan het, hom probeer keer het om sy gawe vir geld te verkoop nie. En toe die muil in 'n menslike 
stem gepraat het, toe het Bileam herken dat dit die Engel was wat in sy pad gestaan het, hom probeer 
keer het om te doen wat hy gedoen het.

49

O, julle verblinde denominasies! As God 'n muil kan gebruik wat stom is om in 'n taal te praat wat hy 
nie ken nie, om aan 'n prediker te openbaar dat hy uit die pad is, kan Hy nie 'n man gebruik om dieselfde 
ding te doen nie? Verblinde mense!

As Agab net sy dag herken het, sou hy nooit die profeet Miga veroordeel het met die Woord van God 
van belofte aan hom nie.
50

Toe Agab daardie dag daar gestaan het, hy en—en Jósafat. En toe hulle vierhonderd profete 
daarbuite gehad het wat geprofeteer het, gesê: “Gaan op! Alles is reg. Agab, jy lewe in sonde. Jy het 
ons 'n groot denominasie gemaak! Ons is wonderlike mense. Ons is 'n wonderlike bediening. Hier is ons, 
ons is vierhonderd opgeleide priesters, of profete. Ons is vierhonderd, opgelei in die Woord en teologie. 
Ons weet alles Daarvan.”

So, nou, dit het bewys hulle het nie alles Daarvan geweet nie. Die man wat hulle 'n mal man genoem 
het, in die geslag voor hulle, Elía, die ware profeet van God, het geprofeteer: “SO SPREEK DIE HERE: 'Die 
honde sal jou bloed lek, Agab!'” Sien?

Maar daardie priesters, mensgemaakte profete, het gedink hulle het Dit alles net mooi agtermekaar 
gehad. Hulle het gesê: “Vader Abraham … of, Vader Agab, gaan op! Die Here is met jou. Julle het die 
Skrif, omdat God hierdie land vir Israel gegee het. Dit behoort aan Israel. Gaan op! Die Here is met jou.” 
O, goeiste!

Maar, julle weet, Jósafat, een wat nie gemeng het met sonde soos Agab nie, hy het dinge 'n bietjie 
anders gesien. Hy het gesê: “Is daar nie nog een nie?”
51

Hy het gesê: “Ons het een hier, maar ek haat hom.” Sien? Wat het God gedoen? Sy volk weer 
uitgekap met 'n profeet. “Ek haat hom. Hy doen niks anders as om my net die heeltyd te veroordeel nie. 
En julle weet ek is 'n wonderlike man. Ek sou nie hierdie kweekskool hieronder gehad het as ek nie 'n 
groot gelowige was nie. Ek het goed opgeleide manne. Ek het hulle daar gesit met boeke en Bybels, en 
alles anders, om dit te onderrig. En ek weet hulle is groot manne.”

Maar as Agab maar net herken het wie daardie kêrel was, hierdie arme verflenterde kêreltjie, die 
seun van Jimla, wat daar gestaan het, vir hom gesê het: “SO SPREEK DIE HERE,” sou hy nooit daardie 
noodlottige fout gemaak het wat hy gemaak het nie. Maar hy het Miga veroordeel. Hy het nooit …

O, mense, herken die eeu waarin julle lewe! Kyk wat het gebeur. Kyk wat belowe is. Herken die dag 
waarin jy lewe.

As die kerkdenominasie vandag net kon besef waarom hulle veroordeel word, en hulle lidmate vlug 
van hulle, soos Israel uit Egipte! As die denominasies net sou ophou om daardie bande te veroordeel en 
na hulle sou luister! En jy, prediker, luister na hierdie band, jy moet luister! As jy net die uur sal herken 
waarin jy lewe, as jy net die teken van die tyd sal herken, sal jy sien waarom die mense van daardie 
denominasies weghardloop. Die Gees van die Here, roepend! “Niemand kan na My toe kom nie,” het Jesus 
gesê: “behalwe as My Vader hom trek. En almal wat die Vader My in die verlede gegee het, sal kom.”

52

Soos die vroutjie by die put, en die priester, hoe verskillend was hulle nie! Die handskrif is weer teen 
die muur van vandag. Hulle sien dit, maar hulle herken dit nie.
53

As die Jode net die beloofde teken van hulle Messias herken het, volgens hulle laaste profeet! 
Maleági 3 het gesê: “Kyk, Ek stuur My boodskapper voor My aangesig en sal die weg voorberei.” En hulle 
het beweer hulle het na Hom gesoek.

Wat 'n—watter presiese parallel tot met—met vandag! Hulle beweer hulle soek na iets om te gebeur. 
Die kerke bid almal en vas en sê: “Nou laat ons bid. Laat ons bymekaar kom. Ons moet 'n groot ding hê 
om te gebeur. Ons weet daar is iets groots wat gaan gebeur. Die Kerk moet gereed maak.” Dis waaroor 
hulle bid.
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Dis waaroor hulle daar gebid het. En daar het Johannes die Doper gekom. Want hy het hulle 
kweekskole verwerp omdat hy teenstrydig gedoen het met wat hulle vaders onderrig het. Hy het uit die 
wildernis gekom sonder geleerdheid. Hy het uitgekom sonder sy kraag omgedraai, soos dit vandag gesê 
sou word. Hy het uitgekom sonder 'n groot klomp teologie. Maar hy het gekom, wetende deur die belofte 
van God dat hy die Messias sou aankondig.

54

Hy het gesê: “Hy staan nou in julle midde.” En hulle het gedink hy was mal omdat hy nie van hulle 
skole gekom het nie. Die handskrif was teen die muur en hulle het dit nie geweet nie. Hulle het beweer 
hulle het gesoek na so 'n Persoon om te kom; en Hy was reg onder hulle. En hulle het Hom nie herken 
nie, hoewel hulle gesê het hulle soek na Hom.

Net die soortgelyke, soos die Jode, waarin hulle is, soos die Heidene met hulle s'n, want dit is 
dieselfde ding geprofeteer, dieselfde ding. Het beweer hulle het na Hom gesoek. Maar die denominasies 
nou in die Heidense, Laodicensiese eeu is net so blind soos hulle was, want (waarom?) dit is geprofeteer 
dat hulle sou wees. Dit moet gebeur.

55

As Israel net hulle teken kon herken het, sou hulle geweet het die tyd van die Messias se verskyning 
was op hande. As hulle herken het!

Julle weet, die—die dissipels het dit vir Jesus gesê. “Waarom sê die skrifgeleerdes dat: 'Elía moet 
eers kom'?”

En Jesus het gesê: “Elía het alreeds gekom en hulle het hom nie geken nie. Hy was alreeds hier en 
hulle het hom alreeds doodgemaak. Hulle het net presies gedoen wat die Skrif gesê het hulle sou doen.”

As hulle net erken het dat daardie “fanatikus” wat elke dubbele ding wat hulle gedoen het, 
veroordeel het, wat alles veroordeel het wat hulle gedoen het … Hy het gesê: “Julle skynheiliges! Moenie 
begin om … Slange in die gras, julle addergeslag, wie het julle gewaarsku om te vlug van die toorn wat 
kom? Moenie in jouself begin dink: 'Ons het Abraham as ons vader nie. Ons het dit, dat, of ander.' Want 
ek sê vir julle, God is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek.”

56

Moenie begin dink dat jy die Wêreldraad by jou het nie en jy het die bes geklede lede daarvan. God 
is in staat om uit steegrotte hierbuite kinders op te rig om Sy Woord te vervul; prostitute, straatlopers, 
dronkaards, dobbelaars. Hy is in staat om dit te doen. Hy is steeds God.

Blinde denominasies, soos verblinde Israel, albei was geprofeteer om so te wees. Ek wys julle 
parallelle, totdat ek by hierdie punt kom wat ek nou wil. Blind, soos die—die denominasies van die 
Heidene van die Laodicea Eeu, is vandag verblind soos hulle toe was.

57

Die Laodicea Eeu is veronderstel om 'n Boodskap te ontvang! Maleági 4 het gesê hulle sou.

Maar waarna soek hulle? “Ons denominasie sal Dit voortbring. As Dit nie deur ons kom nie, die 
Baptiste, die Presbiteriane, die—die Gemeentes, die Eenheid, is daar 'n … as ons Dit nie voortbring nie, is 
Dit nie waar nie.”

Dieselfde ding wat hulle gedoen het in daardie dag! En dit het gekom en gegaan en hulle het dit nie 
geweet nie. Hulle het dit nie herken nie, hoewel dit elke Woord vervul het. Jesus het gesê: “Hulle het 
gedoen soos gelys is wat hulle sou doen. So sal hulle aan die Seun van die mens doen,” Hy sou verwerp 
word.

Nou let op, dieselfde nou in die Heidense dae, volgens die beloofde Skrifte van Maleági 4.58

Waarvan Jesus gesê het: “Die hele Skrif is geïnspireer en nie een stukkie Daarvan kan verhoed word 
om tot vervulling te kom nie.” Daar is geen manier om te keer dat die Skrif vervul word nie. Alles moet 
vervul word. En Jesus het gesê dit sou gebeur. En hier sien ons dit het gebeur. Ons sien dit.

“Herstel” wat, in hierdie laaste dae? Julle denominasionele broers, luister! Herstel die Pinkster, 
oorspronklike fees. Soos Dit was aan die begin, so sal Dit herstel word voordat Israel se Fees van die 
Basuin sal weerklink. Moet herstel word! Daar moet iets wees om dit te doen. Maleági 4 het gesê dit sou 
die Geloof van die vaders terugbring aan die kinders, wat sou plaasvind.

As Israel hulle Messias herken het, beloofde teken, sou hulle nie gewees het waar hulle vandag is 
nie. As hulle sou … Maar waarom het hulle dit nie gedoen nie? Dis jammerlik. Waarom het hulle dit nie 
gedoen nie? Omdat God gesê het hulle sou dit nie doen nie. Hoeveel glo dit, sê: “Amen.” [Gemeente sê: 
“Amen!” — Red.] God het gesê hulle sou dit nie doen nie.

En dis dieselfde wat God gesê het, in Laodicea Kerkeeu, dit sou gebeur, en hier is dit voor hulle. Hoe 
kan hulle enigiets doen behalwe dit?

As hulle net die beloofde teken van die Messias herken het, die teken van die Seun van die mens! Hy59
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het gekom in die naam van die Seun van die mens. Nou, Hy was in die naam, deur die Pinkstereeu, in die 
Heilige Gees, Seun van God. Nou, die volgende ding is die Millennium, die Seun van Dawid. Drie “Seuns,” 
dieselfde God. Dieselfde: “Vader, Seun, Heilige Gees,” dieselfde God. Seun van Dawid, Seun van God … 
Die Seun van Dawid, Seun van die mens, Seun van God, is dieselfde God die heeltyd, net in drie 
verskillende ampswerke.

So is “Vader, Seun en Heilige Gees” nie drie Gode nie, maar dieselfde God in drie bedelings, drie 
ampswerke, as Vader, Seun en Heilige Gees.

Maar soos vandag, tradisioneel verblind soos hulle toe was, tradisioneel verblind, hulle sien dit nie. 
Waarom kan hulle dit nie sien nie? Hulle sal dit nooit sien nie. Onthou, dis SO SPREEK DIE HERE.

Sê: “Waarom sê jy dit dan?”

Net dieselfde as wat Johannes gedoen het, dieselfde as die res van hulle het. Daar is een wat hier 
en daar vashou, wat uitgebring moet word. O, skape van God, hoor die Stem van God! “My skape hoor 
My Stem.”

Die vrou by die put het haar dag herken, deur die teken van die Messias. Sy was in 'n slegte 
toestand. Sy wou nie met daardie ou kerke rondspeel, soos hulle gemaak het nie. Hulle het elke manier 
gelewe en dinge wat hulle gedoen het, sy het nie in daardie goed geglo nie. Maar sy het geweet daar 
sou Een eendag kom. Die arme outjie daarbo op pad na die put; sy het daardie Ding gevind waarna sy 
gesoek het, toe Hy aan haar die geheim van haar hart begin openbaar het, haar die sonde vertel het 
waarin sy gelewe het.

60

Sy het gesê: “Meneer, ek sien dat U 'n Profeet is.” Nou, hulle het nie een gehad vir vierhonderd jaar 
nie. Het gesê: “Ek sien dat U 'n Profeet is. En ek weet dat wanneer die Messias kom, sal Hy hierdie dinge 
doen.”

Hy het gesê: “Ek is Hy.”“

Sy het herken. Daar was geen vraag meer nie: “Hoe kan U dit bewys?” Dit was alreeds bewys. 
“Wanneer Messias kom, is dit wat Hy sal doen.”

Wel, as sy dit kan herken deur die Skrifte, kan ons nie die Aandligte en die teken van vandag herken 
nie?

“Ons weet wanneer Messias kom sal Hy ons al hierdie dinge wys. Hy sal dit vir ons vertel.”

Hy het gesê: “Ek is Hy wat met jou praat.”

Geen vraag meer nie. Weg het sy gegaan en sy het vir die mense gesê: “Kom, kyk! Hier is Hy.” Geen 
vraag vir haar meer nie. Dit was afgehandel omdat sy die dag herken het waarin sy gelewe het. Sy het 
dit herken.

So het Natániël, 'n groot Hebreër, gedoen toe hy daardie teken van die Messias gesien het wat daar 
belowe is; maak nie saak hoeveel priesters, hoeveel enigiets anders nie.
61

Wat het dit gedoen? Dit het die priesters versteur om daardie mense te sien wat die kerke verlaat en 
gaan. Hy het gesê: “As enige van julle Sy diens bywoon, sal julle geëkskommunikeer word. Ons sal jou 
reg uit die denominasie sit.”

So is dit vandag. “Ons sal julle uit ons organisasie sit as julle sy diens bywoon.”

Onthou julle die blinde man? Die vader en moeder kon nie eens antwoord nie; hulle was bang. Want 
hulle het gesê: “Enigiemand wat gegaan het om Jesus te sien, of—of Sy dienste bygewoon het, hulle 
sou geëkskommunikeer word.” Maar daardie blinde man kon vir homself praat, hy wat eens blind was, kon 
toe sien.

Ek wat eens blind was, kan nou sien. Ek wat nie hierdie dinge geweet het nie, Dit is aan my bekend 
gemaak deur die Heilige Gees. Draai los, denominasies, want hulle kom in elk geval! “As Ek van die aarde 
af verhef word, sal Ek alle mense na My toe trek.”

Natániël het dit herken. Hy het dit geweet.62

Net soos Moses se Skriftuurlike bewyse, bevestigde Woord. Moses het geweet dat dit die belofte 
van die dag was, want dit was Skriftuurlik, maak nie saak hoe vreemd nie. Hy het gesê: “Wie kan ek vir 
hulle sê … Ek sal vir hulle sê ek het 'n Lig gesien hier agter in die wildernis. Hoe kan ek hulle nou sê dat 
daar 'n Lig hieragter was en hierdie Lig het vir my gesê om soontoe te gaan?”

Hy het gesê: “Sekerlik, Moses, Ek sal met jou wees.” En nie net …
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Hy het Homself nie daar in Egipte gewys nie; slegs deur wonderwerke en tekens. Maar toe Hy hulle 
almal saam byeengebring het, het Hy weer aan hulle verskyn en Moses se bediening bevestig voor die 
Uitverkorenes en uitgeroepenes. Toe daardie profeet hulle losgekap het van daardie nasie en hulle na 'n 
plek gebring het, toe het die Vuurkolom weer verskyn en bo-op die Berg Sinaï.

Dit stem ooreen met vandag. Hmm. Amen! Lof aan God! Dis meer as lewe vir my. En my ouderdom 
begin naderkruip en ek sien die uur van vulgariteit en onsedelikheid wat die lande en dinge oorspoel, dan 
kyk ek terug en sien wat gebeur het. My hart spring van vreugde in die wete dat na 'n ruk hierdie aardse 
tabernakel van bewoning sal ontbind, maar ek het een wat daar wag. Ek probeer 'n volk trek, hulle 
wegkap van hierdie dinge en dinge, om hulle uit te trek; om hulle te wys volgens die Skrifte dat God daar 
staan; met 'n bevestiging van die Vuurkolom, wat honderde en duisende gesien het en Dit selfs 
afgeneem het, voorheen, met 'n kamera, keer op keer, om dit te bewys.

63

Nabootsers staan op. Sekerlik, dit moet gedoen word. Nabootsers het opgestaan in die dag van 
Moses en dieselfde ding gedoen. God het gesê: “Sonder jouself af, Moses. Moenie om hulle rondhang nie. 
Ek sal hulle insluk.” En die wêreld het hulle gekry. En so is dit vandag; gaan reguit terug in die wêreld, 
geldskemas en alles anders. Sien?

64

Moses se Skriftuurlike teken! Hy was—hy was daardie groot profeet van God wat daarheen gegaan 
het om hulle te verlos en hulle het dit herken. Hulle het die teken herken. Hy was die presiese 
Skriftuurlike belofte bevestig.

Jesus was daardie belofte van die Skrif, bevestig aan die vrou. Of, Hy was die Interpretasie. Jesus 
was die Interpretasie van die Skrif. Sy Eie Lewe het die Skrif geïnterpreteer.

Sien julle nie die Boodskap van die uur nie? Kan julle herken waar ons is? Die Boodskap self, uit die 
Skrif, interpreteer vir julle die uur waarin ons lewe. Dis die interpretasie.

Jesus het vir Israel gesê: “As julle net julle dag geken het.” Eenkeer toe Hy op die Olyfberg gesit het, 
het Hy oorkant toe gekyk, gesê: “Jerusalem, O Jerusalem!” Hy het geween. Hy het afgekyk. Hy het 
gesien.

65

Miskiein nie op enige vergelykende manier nie. Die ander aand, ander oggend, omtrent tienuur, toe ek 
daardie prostituutkerk gesien het. In jou hart voel jy die Heilige Gees wat trane laat val.

“Jerusalem, O Jerusalem, hoe dikwels wou Ek oor jou gesweef het. Maar wat het jy gedoen? Jy het 
die profete doodgemaak wat Ek na jou gestuur het. Jy het hulle vermoor.

En die Boodskappe wat gestuur is na die kerk vandag, is vermoor deur hulle denominasionele 
dogmas. Die Skrif is deur hulle dogmas vermoor. Jesus het gesê: “As jy net jou dag geken het! Maar dis 
nou te ver, dis nou te laat.” So is dit met die kerke!

Ek glo met my hele hart sy is verby verlossing. Maak nie saak wat jy daaroor wil dink nie, dis jou eie 
opinie. Hierdie is myne. Sien? Jy hoef nie my opinie te hê nie. Maar ek glo sy is verby verlossing, en was 
vir die afgelope vyf of ses jaar. Ek onthou. Julle onthou Chicago. Hou dop wat sedertdien gebeur het en 
kyk hoe dit aanhou gebeur. Sien? Onthou, my naam is voor dit. Dit is vas daar. Dis SO SPREEK DIE HERE. 
Kyk of sy nie geval het nie, aanhou.

Kyk na 1933 hoe dit sê die vroue sou optree in hierdie laaste dae. Hoe dit gesê het die mense … Hoe 
Mussolini, hoe hy aan sy einde sou kom. Hoe Hitler tot 'n geheimsinnige einde sou kom. Hoedat die drie -
ismes in kommunisme sou kom. Hoedat die masjiene sou kom wat soos 'n eier lyk. En hoedat vroue klere 
sou dra en soos mans lyk, selfs soos hulle onderklere; en sou uiteindelik begin om vyeblare op hulle te 
sit. Hoe die onsedelike daad, hoe hulle sou optree in hierdie dag. Kyk wat hulle gedoen het. En dis dan 
reg voor jou.

66

As Christenvroue net kon … die sogenaamde Christenvroue net kon herken, kon herken dat die 
onsedelike gees op hulle van die duiwel is, om hulle hare te laat sny. Die duiwel is die enigste ding wat 
dit sou doen. Dis teenstrydig met God se Woord vir jou, net soos dit in die tuin van Eden was. Wat het 
hulle gedoen? As hulle net kon herken! Hulle probeer sê: “O, daardie klein ou heilige roller prediker, wat 
sê!” Dis nie ek nie. Ek sê julle nie wat om te doen nie. Ek haal net die Woord aan. As hulle net kon 
herken dat dit die duiwel is.

Hulle noem hulleself Christene. Jesus het gesê: “Hoe kan julle My 'Here' noem en nie die dinge doen 
wat Ek sê om te doen nie?” Hulle kan nie Christene wees nie. Ek is nie hulle regter nie, maar ek sê net 
wat die Woord gesê het. “Hoe kan julle My 'Here' noem en dan nie die dinge doen wat Ek gesê het om te 
doen nie?” En die hele Woord hier is die openbaring van Jesus Christus. “Hoe noem julle My 'Here'?”

67

As hulle net kon herken dis die duiwel, 'n onsedelike gees. 'n Paar gawe vroutjies daarbuite …

Ek dink dit is die vulgêrste plek wat ek ooit in my lewe gesien het, Jeffersonville, Indiana, vir naakte
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vroue. Ek was in Hollywood. Ek was oral. Ek was die wêreld oor en ek het alle soorte vullis gesien. Ek het 
dit in Parys gesien. Ek het dit in Engeland gesien, wat die grootste van hulle almal is.

Ek dink dat Engeland eendag onder die see gesink sou word. Dit verdien dit; vullis, vuilheid, laag! Dis 
die onsedelike stinkpoel van die wêreld, die mees onskriftuurlike, ontkennende mense wat ek ooit in my 
lewe gesien het. Sy het dit geword omdat sy die Waarheid verwerp het.

68

Billy Graham het gesê hy moes sy vrou uit die parke neem; seksuele dinge wat aangaan tussen mans 
en vroue, seuns en dogters, reg buite in die park, openlik. Sy het 'n stinkpoel geword; so het Frankryk, 
so het al die res van die wêreld. En so het die Verenigde State, wat die leier van hulle almal geword het!

Kyk na vandag. Laat hulle hulle hare sny, kortbroeke dra, langbroeke, rook en noem hulself 
gelowiges. Besef julle nie, suster, of vrou … Gemeen, verskoon, nie my suster nie; doen so-iets. Besef 
julle nie dis die duiwel nie? Maar wat …

Soos die Jode van ouds, sal julle nie die bevestigde Woord glo wanneer Dit vir julle bewys is nie. Julle 
klou reg vas aan julle denominasionele tradisies wat sê dis in orde. Jy praat in tale, jy spring op-en-af, jy 
sing in die gees en sny jou hare. Kan julle julle voorstel 'n Christen wat dit doen?

Ek het duiwels gesien, ek het toordokters gesien, ek het hulle in tale sien praat en interpreteer en 
op-en-af spring en dans in die gees; drink bloed uit 'n menslike skedel en vervloek die Naam van Jesus 
Christus.

Jy sê: “Ek behoort aan die kerk. Halleluja! Glorie aan God! Ek …” Jy behoort aan wat?69

Die Kerk is die Woord! En die Woord sê: “Dis 'n skande vir jou om dit te doen.”

Julle verblinde klomp Fariseërs, wat daardie arme kinders so hel toe gelei het; omdat jy bang is vir 
die etekaartjie en jy sal uit jou denominasie weggewys word as jy iets Daaroor begin. Skaam jou, jou 
skynheilige! Wees skaam daaroor. Sien die uur soos hierdie naderkom en jy draai deur jou tradisies weg 
van die Woord van God. Hoe durf jy, verblinde een!

Sê die Bybel nie jy was verblind nie? Kan jy nie verstaan dat jy blind is nie? Die Bybel het gesê jy 
was. “En jy is nakend, beklaenswaardig, ellendig, blind en weet dit nie.” Wanneer jy dink jy het die 
grootste kerk in die stad en jy doen dit, dat, of die ander; en die Bybel het gesê jy's arm soos jy kan 
wees, en jy's blind. En Hy staan steeds by die deur om aan jou oogsalf te probeer verkoop; verkoop dit 
nie aan jou nie, maar gee dit vir jou en jy wil dit nie ontvang nie. Vervul die Skrif.

In watter dag lewe julle, mense? Herken julle die uur, herken julle die teken?70

Hulle kon net besef, daardie vroue, dat dit die duiwel is. Dis 'n onfatsoenlike duiwel, in die naam van 
godsdiens. Hy was altyd so. Hy kom na elke profeet, hy kom na elke wysgeer, hy kom selfs na Jesus 
Christus, as 'n godsdienstige persoon. En die Bybel het gesê hy sou “so naby wees in die laaste dae,” 
selfs Pinksters: “en sou die einste uitverkorenes mislei,” uit daardie Pinksterkerk: “as dit moontlik was.” 
[Leë kol op band — Red.]

“Min,” het Hy gesê: “want nou is die poort en smal is die weg en min sal daar wees wat dit sal vind. 
Want soos dit was in die dae van Noag, waarin agt siele gered is, so sal dit wees by die koms van die 
Seun van die mens.” Dink daaraan! In watter dag lewe ons? Herken julle die uur, herken julle die dag?

Ek neem baie van julle tyd, maar ek het nog 'n paar minute. Sien?

Laat hulle hulle hare sny. Wel, hulle sê: “Ons kerk gee geen aandag daaraan nie.” Weet julle waarom? 
Hulle is blind.
71

“Dis geen kwaad daarin om jou hare te sny nie.” Die Bybel sê dit is! Dis selfs 'n onbetaamlike ding vir 
jou om selfs jou hare te sny en selfs te bid.

Jy sê: “Wel, 'n vrou moet bedek wees.” En die Bybel het gesê dat haar “hare” haar bedekking is. Nie 
'n hoed nie; haar hare!

Wat as Moses gesê het: “Ek sal my hoed afhaal in plaas van my skoene”? Dit sou nie gewerk het nie. 
God het gesê “skoene,” en God het skoene bedoel.

Hy het gesê “hare,” nie hoed nie! Glorie aan God! Hy het daarvan gehou, ek is seker. Lof aan God! Hy 
bedoel net wat Hy sê. Die Skrif is van geen private interpretasie nie. Beteken nie net vir jou denominasie 
nie; Dit beteken net wat Dit sê, en Hy is die interpreteerder.

Sê: “Ek ken 'n vrou wat dit doen.” Ek gee nie om wat julle weet nie. Ek weet wat God daaroor gesê 
het. Doen soos dit jou pas.
72
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As hulle net kon herken wat dit is, dame. Uh! As jy net kon herken! Of: “vrou,” nie dame nie.

Ek het 'n bord gesien toe ek afgekom het van die Blue Boar, daar in, ek meen dis Vyfde Straat daar, 
een of ander bierstal, het gesê: “Tafels vir dames.” Ek het net daar gestop; ek het gesê: “Jy het nooit 
een gehad nie.” 'n Dame sal nie in so 'n plek ingaan nie. 'n Vrou mag, maar nie 'n dame nie.

Het julle opgelet, die val van die wêreld het begin met die onsedelikheid van 'n vrou? Weet julle dis 
om op dieselfde manier te eindig, onsedelikheid van die vrou? En die kerk verteenwoordig, is deur vrou? 
Die kerk is 'n vrou, geestelik gesproke.

So is die Bruid 'n vrou, geestelik gesproke.

Die onsedelikheid van die kerk, hoe dit gedoen word! Kyk na die visioene, kyk na die dinge, sien die 
visioene selfs wat God gee, en daardie visioen is waar. Ek het my Bybel oor my hart, vir julle mense op 
band, en die gehoor kan dit sien. Ek het dit gesien! God Almagtig weet dis die Waarheid. Het dit nooit 
geweet tot nou nie. Daar is sy: “nakend en weet dit nie.” Sy het net 'n wonderlike tyd vir haarself 
gehad. Daar het julle dit.

Maar toe daardie Bruidjie in sig gekom het, was dit anders. “Die Alfa en Oméga!” Uh-huh.

Die duiwel doen dit. Maar soos die Jode van ouds, wanneer hulle die Woord sien …73

En Jesus het vir Syne gesê, Hy het dit vir Sy dissipels gesê: “Ondersoek die Skrifte. Julle, julle weet, 
julle is verbaas oor My en My bediening. Ondersoek die Skrifte. In Hulle dink julle het julle die Ewige 
Lewe, en Hulle getuig van My, Hulle vertel julle wat My Boodskap is. As julle My nie kan glo nie, glo die 
einste Woorde wat God vir julle interpreteer.”

“Ons sal nie hierdie Man oor ons laat heers nie. Ons het ons eie priesters, ensovoorts.” Gaan dan 
voort, dis al wat gesê kan word. Dis in elk geval te laat. Sien? Denominasionele tradisies wat sê dis in 
orde, hulle luister daarna. Hulle sou liewer hoor … Julle glo die—die woord van—van die mens meer as 
wat julle die Woord van God glo. Hulle herken nie. Die kerke herken vandag nie Twee Timóthéüs 3 nie. As 
jy …

Ek sien sommige van julle skryf die Skrifte neer. Nou, hierdie is Skrifte wat ek van reg hier aanhaal. 
Waar, as iemand toevallig my aandag daarop gevestig het, of my hand daarop, ek kan hulle die Skrif 
daarvoor wys. Sien?

74

Hulle herken nie Twee Timóthéüs 3 nie, waar Dit gesê het: “In die laaste dae sou mense koppig, 
hoogmoedig wees, liefhebbers van genot meer as liefhebbers van God, vertrouebrekers, valse 
beskuldigers, ontugtig en veragters van hulle wat goed (die Bruid) is, sien; wat 'n gedaante van 
godsaligheid het, maar die Krag daarvan verloën; draai weg van sulke. Want hierdie is die soort wat van 
huis tot huis sal gaan en dwase vroue lei, dwase vroue weggelei met verskillende begeerlikhede, nooit 
geleerd of nooit in staat om tot die kennis van die Waarheid te kom nie.” Nooit! Hulle wou dit nie doen 
nie en hulle sal dit nie doen nie. God het so gesê.

En, blinde Fariseër, kan jy dit nie sien nie? Ek is nie kwaad nie; ek dryf net die spyker in en klink dit. 
Die kerke herken Dit ook nie. Die vroue kan dit nie verstaan nie. Hulle is veronderstel … “Dwase vroue, 
weggelei met uiteenlopende begeerlikhede,” Hollywood, al hierdie soort goed, kortgeknipte hare, 
kortbroek dra, grimering dra, al hierdie soort goed, wat onvanpas is. Weet julle die vrou speel 'n groot rol 
in die laaste dae?

Julle weet die Bybel het gesê, dat: “Diegene wat ontsnap uit hierdie groot oordeel sal 'n pragtige 
loot wees voor die Here”? Eendag sal ek daarby uitkom, as die Here wil, daarvoor, vir julle vroue. Laat 
julle sien wat God dink van die vrou wat werklik hierdie oordeel van hierdie dag vrygespring het. Het 
gesê: “Sy sou pragtig wees.”

75

Ek het 'n vrou gehoor, nou die dag, lag vir … 'n Meisie, 'n klomp halfnaakte vrouens, met sedes laer 
as 'n—as 'n moederhond, wat lag vir 'n ou vrou met 'n lang rok. Luister hier, jou verdraaide vroumensie, 
sy het iets waarvan jy niks weet nie. Sy het moraliteit. Jy weet nie eens wat die naam is nie. Jy het dit 
amper in die wiegie verloor. Jy weet nie eens reg van verkeerd nie; sy doen dit. Sy het iets versteek in 
haar hart waarvan jy niks weet nie. Jy het dit verloor; kan dit nooit vind nie. Moenie jy haar outyds 
noem nie, ensovoorts, soos dit. Sy weet iets waarvan jy niks weet nie. Sy het weggesteek in haar hart 
'n skat van ordentlikheid. Jy ken nie een woord daarvan nie. Jou mamma het jou so grootgemaak. Jou 
pastoor het dit toegelaat; wys waar hy staan. Ek preek nou net hier oor hom. Sien? Sien waar julle is, 
die kerke?

Jesus het gesê: “Al hierdie Skrif moet vervul word.” En Dit is vervul.76

Let op: “Soos Jannes en Jambres ook Moses teengestaan het,” sal hy reguit saamkom, party van 
hulle. Nie, nou, hy praat nie hier  van  Metodis,  Baptis  nie;  hulle  is  buite  die  prentjie.  Sien?  “Maar  soos
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Jannes en Jambres Moses en Aäron teengestaan het, so sal hulle; manne van verdorwe verstand 
aangaande die Waarheid,” verdraai in dogmas en leringe van die kerk, in plaas van die Bybel.

En dan kon Jannes en Jambres enigiets doen wat Moses kon doen. Sien, “soos Jambres,” sien die 
parallel daar?

“Soos Jannes en Jambres Moses teengestaan het, so doen hierdie manne van verdorwe verstand 
aangaande die Waarheid, weerstaan Dit,” sal Dit nie in hulle buurt hê nie, sal nie eens Daarmee saamwerk 
nie, sal niks met Dit te doen hê nie. Maar het gesê: “Hulle dwaasheid sal bekend gemaak word.” Wanneer 
daardie Bruid Haar standpunt inneem en in die lug in beweeg, sal dit bekend gemaak word, moenie 
bekommerd wees nie; soos Moses, toe hy die kinders van Israel geneem het en die vlug uit Egipte 
geneem het, en Egipte gesink het. Goed.

Jesus het gesê: “Die hele Skrif is deur inspirasie gegee, daarom dat die hele Skrif vervul moet word.” 
Toe Hy …
77

Hulle het Hom gevra, gesê: “Jy maak Jouself God.”

Hy het gesê: “Julle, in julle eie wet, noem daardie profete na wie die Woord van die Here gekom het, 
julle het hulle 'gode' genoem, en hulle is.” Het gesê: “Hoe kan julle My dan veroordeel wanneer Ek sê Ek 
is die Seun van God? Al hierdie Skrifte is gegee deur inspirasie; alles daarvan moet gemanifesteer word, 
alles Daarvan moet vervul word.”

Sien daar, hulle is net so blind, hulle was so opgeneem met die woord van die mens in plaas van 
opgeneem te word met die Woord van God. Dis wat vroue dit laat doen. Dis wat predikers dit laat doen. 
Hulle word opgeneem saam met die biskop in plaas van Jesus. Hulle word opgeneem daarin, met hulle—
met hulle geldsak, 'n groot gemeente.

Kyk net of ek gewild is. Neem die mense uit Jeffersonville, met watter klein groepie hier is van 
Jeffersonville; neem die buitestaanders van Jeffersonville, uit hierdie tabernakel vanmôre, sou ek nie hê, 
of 'n halfdosyn hê om voor te preek nie. Wat is dit? Sy is saamgestel uit regoor die land; van New York, 
van Massachusetts, na Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama en regoor die land. Hulle kom 
bymekaar. Amen! Dis wat Hy gesê het. “Dit sal Lig wees teen die aandtyd.”

78

Hulle kan nie die Aandlig herken nie. Dis wat die probleem is. Sy herken Dit net nie. Sy is te blind. Die 
Bybel het gesê sy was.

Rusland het net haar plek in die wêreld ontvang, in wetenskap, nie meer as omtrent veertig jaar 
gelede nie. Julle weet, toe die Eerste Wêreldoorlog aanbreek, het hulle nooit … Hulle het Rusland 
geïgnoreer. Broer Roy … Dit was net 'n klomp onkundiges, groot ou Siberiërs, die baard regoor hulle gesig 
en het nie regter- en linkerhand geken nie. Dis reg, Rusland, maar sy het haar plek herken. Sy moes dit 
doen om die Skrif te vervul. Julle weet my profesieë van wat ek gesê het sou gebeur, hoe hulle almal in 
kommunisme sou vergader. Nou lei sy die wêreld in wetenskap. Ons is ver agter haar. Die hele res van die 
wêreld is agter haar. Sy lei haar plek. Sy het net herken dat sy ook breinkrag gehad het.

79

Let op, die mens het dieselfde ses sintuie wat hy sesduisend jaar gelede gehad het. Sesduisend jaar 
gelede, met die sintuie wat hy gehad het, het hy sy aardse tuiste gekontak en God gedien. En nou, in 
die afgelope vyf-en-sewentig jaar, het daardie man van 'n perd-en-kar gekom na 'n ruimtevaarder. 
Hoekom? Hy het weggedraai van sy geloof in God en dit oorgegee aan sy sintuie en sy vermoë as 
menslike wese. Het julle dit opgelet? Hy het opgehou om God te vertrou. Hy vertrou homself.

Soos hierdie ongelowige vrou. Wat is haar naam, Washington daar, wat dit alles verander het? 
[Iemand sê: “Murray.” — Red.] Wat is haar naam? [“Murray.”] Murray, sy het gesê: “Solank ons 'n leër en 
vloot het, het ons nie ou Jehova nodig nie.” Uh-huh. Ek gee nie om wat ons het nie.

80

Dis Jehova of niks vir my. Laat weermag en vloot sink, en dit sal, maar Jehova sal vir ewig bly. 
Solank ek 'n deel van Hom is, en Sy seun, sal ek vir ewig by Hom bly; nie deur my roeping of my keuse 
nie, maar deur Sy keuse. Amen, amen! Het niks daarmee te doen gehad nie. Hy is die Een! Gee my Hom 
of gee my dood. Laat die nasies opstaan en val; Jehova sal bly. Hy het dit gedoen, regdeur die eeue; 
toe Rome geval het, toe Egipte geval het en al die res van hulle geval het. En Hy bly steeds Jehova. O, 
halleluja! Ek voel godsdienstig.

Die rede waarom Rusland tot haarself gekom het, sy moes. Net soos Israel in die tuisland moes kom. 
God moes Israel terugdryf na die tuisland vir die Basuine. En so moes God Rusland daarheen dryf, in 
kommunisme, om te doen presies wat voorspel is wat sy sou doen.

Die mens en sy ses sintuie het pas aangekom, die perd-en-kar, wat God vertrou het. In die laaste 
vyf-en-sewentig jaar het hy opgehou om God te vertrou. Toe hulle die grondwet van hierdie Verenigde 
State onderteken  het,  het  hulle  God  geplaas  in  alles  wat  hulle  gedoen  het.  Nou  het  hulle  nie  eens  'n
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byeenkoms nie en hulle noem nooit eens Sy Naam nie. Dis reg. Hulle maak staat op hulle hoogheid van 
hulle wetenskap, hulle, hulle listigheid van hulle wetenskap; 'n liederlike klomp. Dis presies reg. Die hele 
wêreld is verswelg in onkunde van die Bybel. Die gr- … die hele wêreld het van God afgewyk.

Maar, dink net, reg uit die midde van dit alles en die kerkdenominasies en al hulle kweekskool 
ontugtigheid en alles, het God Sy profete se Woord geneem en 'n Bruid uitgekap wat sal glo. Gesê Hy 
sou dit doen. Hy het uit daardie ding gekap wat Hy belowe het Hy sou doen.

Hulle maak staat op hulle menslike intelligensie, hulle menslike wetenskap, ensovoorts; God uitgelaat, 
Wie hy eenmaal vertrou het. Die Verenigde State het God uitgelaat. Hulle het Hom selfs uit die skool 
weggewys, want ons kindertjies kan nie eens van Hom hoor nie. Hulle het Hom uit die skool weggewys. 
Nou probeer hulle Hom van die dollars afhaal: “Op God vertrou ons.” Hulle gaan dit weglaat uit die belofte 
van trou aan die vlag: “Een nasie onder God.” Hulle gaan dit weglaat.

Sien, hulle het gegaan na hulle eie gevoelens en hulle eie sintuie. Want in die laaste vyf-en-sewentig 
jaar, het hy niks verander in sy sintuie nie, hy is steeds dieselfde man wat God hom in die begin geskep 
het.

82

Maar in hierdie laaste dae, kan julle nie herken waar ons is nie? En die kerk het weggedraai van God 
na dit, na die kweekskool en ondervinding, ensovoorts, in plaas van die Woord. Herken Hom nie eens 
meer in hulle dienste, in hulle skole, of niks nie.

Israel, in die afgelope vyf-en-twintig jaar, het besef iets het hulle na die tuisland gebring, soos 
belowe is. Hulle weet nie hoe dit ooit gedoen is nie. Hulle het gely soos alles, martelaarskap onder 
daardie Basuine, maar hulle is in hulle tuisland. Hulle weet nie waarom nie.

Waarom het Rusland wakker geword? Waarom het die nasies wakker geword? Waarom was die mens 
in staat om te presteer? Toe wetenskaplikes, driehonderd jaar gelede, 'n Franse wetenskaplike 'n bal 
teen 'n sekere spoed oor die aarde gerol en bewys het, deur wetenskaplike navorsing: “As 'n man ooit 
die geweldige spoed van dertig myl per uur gemaak het, sou swaartekrag hom van die aarde af neem; 
volgens sy gewig, volgens die gewig van die bal.” Nou gaan hy sewentienduisend myl per uur, sien, 
steeds probeer om op te klim. Hy het dit pas herken, die laaste tyd. Hoekom? Moet so wees.
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Wel, die kerk het altyd op die rots van Jesus Christus gestaan. Maak nie saak wat enigiemand gesê 
het nie, hulle het reg by daardie Woord gebly, die boodskap van die uur; Luther, Wesley, en daar deur. En 
nou het hulle teruggekeer na tradisies. Waarom het dit dit gedoen?

Afgelope vyf-en-twintig jaar, het Israel net herken dat hulle in die tuisland is vir iets. Dit is 
geprofeteer dat hulle weer bymekaar moes kom; Hosea het so gesê. Ons het dit 'n rukkie gelede gelees. 
God help ons om dit te verstaan! Goed.

Terselfdertyd het die Bruid die Aandlig herken, net begin herken. Die honger pinkstermense het begin 
besef dat daardie organisasies nie enige dinge het waarna hulle gesoek het nie, hulle is so verdraaid en 
verskeurd. Sien, dis die tyd van herkenning, herkenning. Jy moet herken.
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Die wêreld het herken. Die nasies het herken. Wetenskap het erken. Die duiwel het besef dis die tyd 
dat hy vroue kan verwoes, die kerk kan verwoes, die mense kan verwoes. Hy het dit herken.

En God het herken dat daar 'n volk op aarde is wat Hy voorbestem het tot die Lewe. Hy het besef 
dit is die tyd om Sy Boodskap te stuur. Hy het dit gedoen. Die mense het Dit herken, die Bruidstyd het 
die Aandlig besef.

As Sodom haar dae herken het, toe sy daardie boodskappers daar sien afkom het, soos Billy Graham 
en Oral Roberts!

Nou, een of ander liederlike persoon in Phoenix het net opgestaan en gesê … het daardie deel op die
—'n band gespeel en gesê ek het hier gesê: “Ek moet gedoop word in Jesus se Naam,” het dit gesê. En 
toe gesê: “Nou sien julle hier, hier het hy gesê …” Toe ek gepraat het oor Afrika, hoe hulle drie keer 
gedoop het, vorentoe en agtertoe. Gesê ek het gesê: “Maak nie enige verskil nie.” Sien, hy het nooit die 
res van die band gespeel nie; net daardie deel en het dit afgesny.
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Wat 'n strafregtelike oortreding sou wees om dit te doen. Daardie bande is absoluut op konsessie. 
Niemand kan met hulle mors nie. Jy beter nie. Jy—jy—jy het die wet op jou. Maar sou ons dit doen? Nee. 
Hy het gesê: “Laat hulle alleen.” God het vir my gesê wat gaan plaasvind. Hou net dop, hou net jou oog 
op daardie persoon. Sien?

Terselfdertyd het die Bruid die Aandlig besef.86

As Sodom hulle uur sou herken het!
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Nou, hierdie selfde persoon wat op band gesit is, het gesê: “Kyk hier, aan julle Pinkstermense,” gesê: 
“en julle Baptiste. Hierdie man, valse profeet, William Branham,” sien, “het gesê dat Oral Roberts en Billy 
Graham in Sodom was.” Sien, sny dan die band af; dis al, sien.

Sou nie voortgaan om te sê, dat: “Hulle was boodskappers vir Sodom.” Nie in Sodom nie: “Hulle was 
daar as 'n boodskapper vir Sodom.” Enigiemand weet ek het dit gesê. Speel jou band.

“Wie ook al sal wegneem van of byvoeg, dieselfde sal van hom weggeneem word.” Dis die Woord van 
die Here. Dit staan so.

“As Sodom haar boodskapper herken het, sou sy vandag gestaan het,” het Jesus gesê, as sy 
dieselfde herken het as wat Abraham herken het.
87

Abraham het geweet daar was 'n beloofde seun aan die kom. Maar hy het geweet daar moes 'n 
verandering kom op een of ander manier, want hy was te oud en so ook Sara. Maar toe hy daardie Een 
gesien het wat die gedagtes van Sara agter Hom kon onderskei, het hy die uur waarin hy gelewe het, 
herken. Hy het gesê: “My Heer, laat my 'n bietjie water hier haal en U voete was.” Hulle het 'n stukkie 
brood geëet. “Laat ek U bid, bly net 'n bietjie langer,” sien, hier: “my H-e-r-e,” hoofletter H-e-r-e: 
“Elohim.” Hy het herken dat God met hom gepraat het uit menslike vlees. Hy het sy teken herken en is 
geseën deur die Here.

Sodom het nie hulle dag herken nie en was verbrand. Jesus het gesê: “Soos dit was in daardie dag, 
so sal dit wees wanneer die Seun van God is … of die Seun van die mens gemanifesteer word.”

Nou, die kerk het nie haar dag herken nie. Soos Israel, teruggedwing na Palestina, gaan sy in die 
Wêreldraad van Kerke ingedwing word. Hoekom? Sy het nie haar uur herken nie. “Mense, kom uit haar 
uit, wees nie deelgenote van haar sonde nie!” Vlug vir jou lewe, of jy sal gevang word met die merk van 
die dier en kan niks anders daaraan doen nie.
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“Laat hom wat vuil is, steeds vuil wees. Laat hom wat heilig is,” nie sal heilig wees nie, “heilig nou. 
Laat hom wat heilig is,” nie 'n bab- … vrou met kortgeknipte hare nie; sy kan nie wees nie. Nou, dit klink 
baie plat, maar dis die Skrif. Die Bybel sê: “Sy onteer haar hoof,” en haar hoof is haar man. Sy Hoof is 
Christus, so sy onteer Christus. Hoe kan sy “oneerbaar” wees en nie “vuil” wees nie? “Laat sy wat 
kortgeknipte hare het dit hou. Laat hy, sy wat kortbroek dra dit aanhou dra. Laat hy wat die Woord 
ontken Dit aanhou ontken.”

“Maar laat hom wat heilig is, steeds heilig wees. Laat hom wat regverdig is, steeds regverdig wees; 
die regverdige Woord van God, die Seun van God gemanifesteer. Wees steeds heilig, steeds regverdig!” 
Herken! Ja, meneer! Dae nie …

Die kerk het nie haar dag herken nie.

Soos Israel, terug in haar beloofde land, sy weet nie hoe sy daar teruggekom het nie. Sy was net 
outomaties teruggeplaas daar. Hoekom? Nasionale mag het haar in haar plek geplaas.
89

Nou gaan ek iets sê. Nasionale mag het Israel in haar tuisland geplaas; nasionale mag sal die kerk in 
die Wêreldraad van Kerke plaas; maar die krag van God sal die mense in die Bruid plaas. Die wêreld dwing 
hierdie kant toe, en die wêreld dwing daardie kant toe, maar God dwing opwaarts. Die Gees van God, 
wat die Woord van God is: “My Woord is Gees en Lewe,” sal die Bruid in Haar plek plaas. Want Sy sal 
Haar posisie in die Woord herken, dan is Sy in Christus, sal Haar in Haar plek plaas. Geen nasionale mag 
sal dit doen nie. Maar die nasionale mag het Israel na die tuisland gedryf; die nasionale magte van die 
Raad van Kerke sal elke organisasie daarin dryf; maar die Krag van God sal die Bruid in Heerlikheid opwek, 
daaruit.

O, mense, herken julle dag, soos Jesus julle gewaarsku het; die teken van Sodom en die kerk se 
toestande van hierdie dag.

Kyk wat Hy gesê het in hierdie dag sou plaasvind. Luister baie mooi daarna. Die teken van Sodom 
sou in die dag plaasvind; teken soos Abraham daardie dag voor Sodom, wat uitgeroep is. Al hierdie dinge 
wat geprofeteer is, sal nou plaasvind. Kyk na die dag waarin jy lewe. Ons het daaroor gegaan en daaroor 
gegaan.
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Nou Hy het belowe om julle Hemelse Lig te stuur, om die Woord Saad ryp te maak wat gesaai sou 
word vir hierdie dag. Die Saad is Hierbinne. Die Saad is die Bybel. Hoekom? Jesus het so gesê. “Die 
Woord is die Saad wat 'n saaier gesaai het.”

En nou, voor jy enige oes kan hê, maak nie saak of jy die saad saai nie, dit moet lig hê om daardie 
saad ryp te maak, of dit sal verrot en sal niks help nie; dit sal vergaan. Maar as dit saad in die grond 
het, die regte grond, met die regte soort sonlig daarop, moet dit ryp word.
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En Hy het belowe dat in die laaste dae, in die aandtyd, die Seun sou uitkom om daardie Saad ryp te 
maak. Die Saad word gepreek. Die Seun van God maak daardie Saad ryp deur Dit te bevestig, Dit voor 
jou te laat uitstoot en te bewys dat Dit reg is. Begryp julle dit? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Herken 
jou dag.

Ek sluit nou af. Dis nou tyd om af te sluit.

En die ryk, verblinde, geleerde Laodicense sou die Woord uit hulle midde plaas. Het hulle dit gedoen? 
[Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Hy het gesê hulle sou.
91

Soos die profete van ouds gestuur is om die beloofde Woord van hulle dag te bevestig, sodat die 
mense wat voorbestem was, hulle dag, Dit gesien het. Soos die vrou by die put, soos Natan, soos blinde 
Bartimeus, soos Petrus en die res van hulle wat Dit herken het. Hy was daardie Woord. En die produksie: 
“As Ek nie die werke doen wat die Vader belowe het Ek sou doen nie, moet My dan nie glo nie. Maar as 
Ek die werke doen, al glo julle My nie, glo die werke. Hulle sê vir jou Wie Ek is.” Begryp dit? Goed, moenie 
die dag mis nie, gestuur. Manne en vroue van ander dae het Dit herken en ingegaan en was veilig.

Pinksters, o, goeiste, waarom herken julle nie julle dag nie? Herken die dag van die aandtyd. Dit is 
hier en dis hier, dit, om die koms van Christus te bevestig, om dit te bevestig. Ons is by die einde. 
Herken jou dag.

Ek weet ek het julle lank gehou. Dis nou twaalfuur. Maar, ek hou van hierdie Voedsel, Hierdie is Lewe. 
Dit is. Dit is vir die gelowige. Herken die dag waarin jy lewe en die teken van die tyd.
92

Sien waar alles is: Israel; waar die kerk; waar die onsedelike; waar die Bruid staan. Wat is oor? Die 
volgende ding, die opneem van die Bruid. Natuurlik, elke kerk soek na 'n groot ding. Die Pinkster sê: 
“Glorie aan God! Daar sal 'n dag kom dat hulle dit gaan doen, en hulle gaan dat doen.” Sien, hulle is 
professore. Hulle glo wel.

Soos, eenkeer, het Kajafas gesê: “Is dit nie reg dat een man moet sterf en nie die hele nasie 
vergaan nie?” Hy was hoëpriester, het die Bybel gesê, die rede waarom hy dit gesê het. Hy het 
geprofeteer, nie geweet wat hy gesê het nie. Maar het hy die werklike waarheid daarvan besef, dat hy 
die einste God geoffer het wat hy voorgee om die hoëpriester van te wees?

So is dit vandag! Hulle soek, êrens iewers, na 'n—'n groot tyd om te kom.

Wel, ek gaan in die Sakemanne se konvensie saam met hulle. Hulle sê: “Glorie aan God!” Daardie 
predikers staan op en roer net die skare, en sê: “Daar kom 'n groot herlewing. Die hand van die Here 
gaan op die aarde wees!” En hoe die mense uitgaan, hardloop soos … En nie besef dis onder die Basuine 
vir Israel nie. Hoekom doen hulle dit? Is omdat hulle Christelike professore is en nie besef nie. Ook 
Kajafas het nie besef wat hy doen nie. En hulle besef nie dat hulle die einste Boodskap verwerp wat aan 
hulle gestuur is nie. Amen!
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Elke deel van die Skrif het ons deurgegaan dag na dag en week na week, totdat dit onbetwisbaar 
die Waarheid is. “As die blindes Dit nie kan ontvang nie,” het Jesus gesê: “laat hulle alleen. As die blindes 
die blindes lei, val hulle almal in die sloot.” Ek weet nie wanneer nie, ek weet nie waar nie, maar ek weet 
dit kom.

Julle weet, ek sien waarom Satan nie wou hê ek moes dit doen nie. Gister het ek so sleg gevoel. Ek 
kon geen Woord van die Here kry nie. Ek het alles gedoen wat ek geweet het hoe om te doen en ek kon 
nie. En vanmôre, toe ek opgestaan het … Ek het gister bietjie mielies geëet en dit het gelyk asof dit net 
daar in my maag lê. Ek was so siek, ek kon dit net beswaarlik kry. Ek het gedink: “Wat op aarde is die 
probleem? Ek gaan soontoe en ek weet nie wat ek gaan sê nie. En, Here, ek kan nie eens 'n Skrif in my 
gedagtes vind om neer te skryf nie. Ek kan nie 'n ding vind nie.” Ek het net nie geweet wat om te doen 
nie.
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Toe, nadat die Boodskap na my begin kom het, het Satan bly sê: “Jy voel te sleg. Jou kop is seer. 
Jy's siek. Jy kan nie daarheen gaan nie. Jy kan nie daar staan nie. Dit gaan dit wees, gaan dat wees.”

Ek onthou, eenkeer, 'n storie van 'n klein Cockney in Engeland. Hy was net 'n gewone man. En hulle 
het gesê dat die—die—die koning, een van die konings in die vroeë dae in sy—sy paleis ingegaan het. 
En, dit, hy het niemand gehad … Hy het 'n boodskap gehad wat hy moes uitstuur, 'n dringende 
boodskap, as gevolg van die vyand. En so het hy—hy—hy gesê vir hierdie kêreltjie wat daar staan, hy 
het gesê: “Hier, neem hierdie boodskap, neem hierdie boodskap! Gaan haastig na 'n sekere—sekere plek 
en beveel dat dit gedoen moet word.” En hy het gesê: “Neem my septer in jou hand. Dit sal jou 
bevestig, dat ek is … jy van my af gestuur is.”
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En hy het dit onder sy kleed gesteek en daar het hy gegaan. Die wagte het hom oral gestop, almal 
anders. En hy skreeuend: “Gaan weg! Ek het die boodskap van die koning.” Amen.  “Ek  is  die  koning  se
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boodskapper,” 'n bevestigde woord.

Ek het gedink: “Satan, gee pad voor my! Ek het die Koning se Boodskap. Ek moet gaan.”

Eenkeer toe hulle die Vredevors doodgemaak en Hom in die graf gesit en die graf verseël het, en die 
dood Hom vir drie dae en nagte gehou het. Maar op Paasoggend het Hy die septer in Sy hand gehad en 
geskree: “Gaan weg, dood! Gaan weg, graf! Maak oop! Ek is die Koning se Boodskap. Ek moet na vore 
kom om hierdie opstanding te bewys. Ek is die opstanding en die Lewe.” Halleluja! Ek voel regtig goed 
nou.

96

Dis die Koning se Boodskap. Laat ons Dit herken, vriende, want ons is geroep om bymekaar te kom 
vir die blaas van die Basuin. “Want die Basuin van die Here sal weerklink, dan sal tyd nie meer wees nie.”

Hy het Israel bymekaar gemaak. Die drie dae, in die derde dag het Hy gesê Hy sou dit doen. Sewe-
en-twintighonderd jaar het verbygegaan. In daardie derde dag het Hy gesê Hy sou hulle bymekaar maak 
en Hy het dit gedoen. Hy het gesê Hy sal die weg van die Lewe bekend maak. Daar het julle dit, wag 
nou net vir die Bruid om uit die pad te kom sodat hulle kan kom, die twee profete, Hebreër profete, wat 
sal herken.

Julle onthou dat ek in Kaïro gestaan het, om daarheen te gaan, toe Lewi Pethrus gesê het: “Broer 
Branham, as hulle ooit sou sien dat … Hulle glo hulle profete.”
97

Ek het gesê: “Dis 'n goeie ding vir my.” Sien hoe die mens is? Maar sien die genade van God? Ek het 
gesê: “Ek sal hierdie Nuwe Testament lees.” Hulle lees Dit. Lewi het hulle gestuur, meer as 'n miljoen, 
daarheen, Broer Lewi Pethrus van Swede. Hulle het Dit gelees, op-en-af daar gekom, daardie Jode; nie 
soos hierdie moderne klomp Jode nie, maar in hulle tuisland. En afgekom, het hy gesê: “As hierdie die 
Messias is, laat ons hom die teken van die profeet sien doen, ons sal dit glo.”

Lewi Pethrus het gesê: “Broer Branham, daar is die geleentheid. Daar is die geleentheid. Iemand het 
dit vir my gesê dat dit 'n geleentheid sou wees. Ek het reg gekom, net reg daarby.”

'n Man het gekom en daar gesit, Broer Arganbright, het gesê: “Broer Branham, dit sou Israel net 
verontrus! Bring hulle uit voor Dit en toon die teken van die profeet. Hulle sal dit glo.”

Ek het gesê: “Here, hier is ek, gereed.” Het op die vliegtuig gespring; het die geld gevat en vir my 'n 
kaartjie gekry; gestop in Kaïro. Gesê: “Ja, ek's gereed.”

Die Heilige Gees het gesê: “Dit is nie jou plek nie. Dit is nie jou tyd nie.” Sien, jy gaan jouself vooruit. 
Ek het gedink: “O, goeiste! Ek kom ver hierheen; Ek—ek sal gaan.”

Iets het gesê: “Stop net hier! Moenie jy soontoe gaan nie. Draai na Indië. Moenie dit doen nie. Gaan 
oor na Indië, maar moenie hiernatoe gaan nie.”

Gedink: “Waarom?” Toe ek agter die vliegtuigloods uitgestap het, het ek gesê: “Here Jesus, wat 
beteken dit?”
98

Toe het Hy aan my bekend gemaak. “Geen Heiden nie. Hierdie profete is die een.” Dit moet volgens 
die Skrif wees. “Moses en Elía moet kom.” En buitendien, die Bruid is nog nie uit die pad geneem nie. “En 
daardie profete sal terugkeer en hulle sal die teken van die profeet doen.” Dis die Skrif. Daar is dit alles 
dan vervul, volmaak, Israel as 'n nasie sal in een dag gebore word. Amen! Die Aandligte skyn!

Dit sal Lig wees teen die aandtyd,
Die pad na Heerlikheid sal julle sekerlik vind;
In die waterweg, is die Lig vandag,
Begrawe in die kosbare Naam van Jesus.
Jonk en oud, bekeer jou van al jou sonde,
Die Heilige Gees sal sekerlik ingaan;
Die Aandligte het gekom,
Dit is 'n feit dat God en Christus Een is.

Ons is by die endtyd, vriend. En dan dink ons aan hierdie lied van die geïnspireerde skrywer, toe hy 
gesê het:
99

Nasies breek, (dit is omtrent vyftien jaar gelede), Israel ontwaak,
Die tekens wat die profete voorspel het;
Die Heidense dae is getel, (kyk nou na haar vuilheid) met verskrikkinge beswaar;
Keer terug, o verstrooides, na jul eie.
Die dag van verlossing is naby,
Die mense se harte beswyk van vrees;
Wees vervul met God se Gees, kry julle lampe geknip en helder,
Kyk op, jul verlossing is naby. (Dis reg.)
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Valse profete lieg, God se Waarheid ontken hulle, (is dit nie die waarheid nie!)
Jesus die Christus is ons God.

Hulle glo Dit nie. Hulle het allerhande soorte -ismes en dinge! …?… waar. Maar die profeet het gesê … 
Of, die geïnspireerde skrywer het gesê:

Ons sal wandel waar die apostels gestap het.

Onthou in my visioen? Ek het gesê: “As Paulus se mense ingaan, sal myne ook, want ek het net 
presies gedoen soos hy gedoen het.” Ek bly reg Daarby.
100

Daardie miljoene het hulle hande opgegooi, gesê: “Ons rus daarop!”

Wat? Herken die dag waarin ons lewe, die tyd waarin ons lewe, die teken van die tyd waarin ons 
lewe. Dit mag later wees as wat ons dink. Een van hierdie dae, laat hom wat buite is, steeds buite bly. 
Hy wat binnekant is, moet vir altyd binnekant wees. Die deur sal toemaak.

As daar sommige hier is vanmôre wat nog nooit ingestap het nie, o, in Jesus se Naam, my liewe 
mense …

Moenie kyk na hierdie onkundige dienskneg wat hier staan nie, ongeletterd, ongeleerd, ongeleerd; 
moenie daarna kyk nie. Maar kyk na die Woord wat bewys word. Kyk na die groot Heilige Gees Wat Dit 
bevestig as die Waarheid. Ons is in die aandtyd. Dit later as wat jy dink. Moenie …

Vroue, laat julle hare groei. Suster, trek asseblief daardie vuil klere uit. Gooi daardie sigarette weg. 
Want die uur sal kom, dat: “Hy wat vuil is, laat hom steeds vuil wees; en hy wat regverdig is, laat hom 
steeds regverdig wees. Hy wat binnekant is, is binnekant; hy wat buitekant is, is buitekant.” Die klein, 
nou grens: “As 'n regverdige man kwalik gered sal word, waar sal die sondaar en die goddelose wees,” 
die Waarheidsontkenner, julle weet: “waar sal hulle verskyn?”

101

Laat ons ons hoofde buig.

Nou, in die Lig van hierdie uur waarin ons nou lewe, die Lig van die dag waarin ons nou lewe; 
kosbare geliefdes, julle wat van verskillende state oor die land kom, laat ons nou, en ek met julle, op 
hierdie altaar, laat ons inventaris opneem. Hoe is die Gees van God in ons harte vandag? Onthou, dis 
daardie Gees, onveroordeel, onbesmet; enige kerkleerstelling en alles is heeltemal weg.

Jy sou dit nie waag nie, probeer om Daaraan toe te voeg of Daarvan weg te neem. Want as jy 
probeer om die interpretasie daarop te plaas, self, is jou deel geneem uit die Boek van die Lewe. Probeer 
jy iets sê wat die Gees nie gesê het nie? Probeer jy Dit laat klink asof Dit iets gesê het? Of, neem jy Dit 
net presies wat Dit gesê het, en laat Dit so? Splyt jy, sny, neem op, doen dinge wat nie reg is nie? Het 
jy?
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Sê: “Wel, ek voel net nie asof ek dit moet doen nie. Of, miskien, ek—ek—ek weet my kerk glo Dit nie.  
'Dis net een man se woord Daaroor.'”

Daardie een Man is God. Die Bybel hier sê jy moet nie jou hare sny nie. Hierdie … Bybel het dit gesê. 
“Dit sal gebeur dat vroue klere sal dra soos mans en hoe hulle 'n gruwel vir God sou wees.” Hoe die 
Heilige Gees daardeur gespreek het, hierdie nederige, onwaardige voorwerp wat toevallig teenwoordig 
gestaan het in die tydperk wat die groot Koning gesê het: “Hier is My graf, My Woord.” (“Hier is My 
Septer,” liewer.) “Neem My Septer en gaan uit en bring die Boodskap.”

Ek weet die denominasies het Dit probeer stop en Dit weggewys, en Dit uitgedryf, en Dit uitgeskop 
en alles. Maar deur die genade van God, is ek op my pad, skreeu van nasie tot nasie, van plek tot plek, 
van kerk na kerk: “Kom daaruit!” Dis ongewild, maar Dis die Waarheid.
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Sal julle Dit ontvang in die—in die—die Gees waarin Dit geskryf is? Sal julle Dit ontvang in die Gees 
waarin Dit gegee is? As julle nog nie het nie … Ons het geen plek vir 'n altaar nie; jou hart is die altaar. 
Sal jy jou hand opsteek, sê: “God, wees my genadig. Laat die Gees van God in my inkom, my nou 
veroordeel van al my sondes en frustrasies, al my slegte gewoontes en erge humeur, en bakleiery, en 
gevegte, en stryery, en alles wat ek gehad het. En ek weet iets, dat my gees nie sag is vir die Hemel 
nie. Maak my sagmoedig, Here, in hierdie laaste oomblik. Hierdie mag die laaste preek wees wat ek ooit 
sal hoor. Hierdie mag die laaste keer wees dat ek ooit die Boodskap sal hoor. Ek steek my hand op. God, 
wees my genadig.”

God seën julle. Dosyne hande. Nou, net vir 'n oomblik van stil gebed vir jou. Jy wat jou hand 
opsteek, wys jy is steeds geïnteresseerd. Lyk vir my asof die Gees steeds na iemand roep.

Dierbare God, U Wat alle dinge weet. En U het alle dinge gemaak vir die doel van alle dinge, want 
sommige moes veroordeel word, sommige moes verblind word; sommige, “soos die pottebakker wat die 
voorwerp  gemaak  het,”  soos  Paulus  gesê  het:  “een  tot  eer  en  die  ander  tot  oneer.”  Die  een  wat  tot

104
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oneer gemaak is, was net om die een te vertoon wat geëer moes word. Maar is dit nie in die hand van 
die Pottebakker om te doen wat Hy wil nie? Is dit nie in die voorbestemde plan van God, om te roep nie? 
“Wie Hy vooraf geken het, het Hy geroep. Hulle Wie Hy geroep het, het Hy geregverdig. En diegene wat 
Hy geregverdig het, het Hy verheerlik.”

Miskien is sommige van hulle hier vandag soos die vroutjie by die put, weg in vuilheid, weg in 
ongeloof, weg in tradisies van die mens, mensgemaakte leerstellings. Miskien die eerste keer dat hulle 
ooit hierdie dinge gehoor het, maar iets het hulle harte vreemd gewaarsku. Daar is baie, baie hande wat 
opgegaan het, Here. Laat die groot Pottebakker nou daardie houer neem en dit vorm in 'n houer van eer. 
Ek glo daar is een of ander rede, Here, of hulle sou dit nie doen nie, hulle sou dit nie sê nie. Ek glo 
steeds, ek hou vir hulle.

Laat U nederige dienaar pleit, Here. Laat ons vir hulle pleit, soos een wat tussen die lewende en die 
dooie staan; soos een wat in Sodom gepleit het vir die Sodomiete: “Kom daaruit! Kom gou daaruit!”
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Mag hulle kom, Here, nederig en sagmoedig na die troon van God nou, in hulle hart, sê: “Jesus, van 
nou af aan sal U myne wees. Ek maak hierdie belofte aan U nou hier, soos ek hier sit in hierdie sitplek 
waar U Gees my getref het. As Dit my hier getref het, hoef ek nie verder te gaan as net hier nie. Net 
hier is waar U my ontmoet het; net hier is waar ons dit gaan afhandel; net hier op hierdie tweede 
sitplek, derde sitplek, vyfde sitplek, wat dit ookal is. Net hier is waar dit afgehandel gaan word, want 
hier is waar U my veroordeel het en hier is waar U belowe het om dit reg te maak. Want al sou ek smerig 
en vuil wees, sal ek wit word soos sneeu. Ek sal U hele Woord glo. Ek is gereed om Daarin te wandel, Dit 
te glo, Dit te aanvaar.
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“En ek doen dit nou tot die eer van God, in die wete dat my lewe vir my nie goed is nie, dis van 
geen nut vir God nie, dis vir my bure niks werd nie, dis niks werd vir niks anders nie; net eenvoudig 'n 
goed vir die duiwel om 'n—'n marionet van my te maak, om my rond te gooi, miskien om een of ander 
man se speelding te wees om na te kyk, miskien een of ander vrou se afgod. God, maak my 'n dienaar 
van U.” Skenk dit, Here. Ek dra hulle nou aan U op, in die Naam van Jesus Christus, U Seun.

Met ons hoofde gebuig en ons harte.
Ek kan hoor my Heiland … Opreg, vriend. Dit mag jou laaste keer wees. Kan julle 

daardie Stemmetjie hoor?
… roep my,
Ek kan …

Wat roep Hy … Wat roep jou, as jou Verlosser is? Die Woord.
… Heiland roep my,

Wat moet jy doen? Ontken die wêreld.
Neem U kruis en volg My, volg My na …

“Ek het die doop in Jesus se Naam verontagsaam, Here.”
Ek gaan met Hom deur die tuin,
Ek gaan …

Met Hom, waar? Deur die water, deur die tuin, deur enige plek; huis van gebed, in die poel, enige 
plek. Besluit dit!

… gaan met Hom deur die tuin,
Ek gaan met Hom, met Hom tot die end.
Ek gaan met Hom deur die oordeel, (of die Woord reg is of die kerk reg is),
Ek gaan …

“Of ek reg is, of Hy reg is. Is my gewete reg, of is Sy Woord reg?” Jy's in die plek van oordeel nou. 
“Wat ek geglo het, is dit reg, of is Sy Woord reg? Dink ek dis in orde om kort hare te hê, kortbroek te 
dra? Dink ek dis in orde om aan 'n denominasie te behoort?” Wat het Hy gesê?

Ek gaan met Hom, met Hom tot die end.
Waar Hy lei, daar sal ek meegaan,

Ek het my hande ook op, Here. Here, waar dit ookal is, waar moet die volgende Boodskap gepreek 
word? Is dit terug hier, vanaand, oorkant in Afrika, Duitsland, Switserland? Waar is dit, Here?

Waar Hy … (waar U ook al lei, Here) … daar sal ek meegaan,
Ek gaan met Hom, met Hom tot die end.

Nou met julle hoofde gebuig.

Sal jy saam met Hom gaan oral waar Hy jou lei? Sal jy saam met Hom gaan wanneer die tye min 
raak, mense jou vervolg, lag, spot? “Ek sal steeds met Hom wees. Ek sal steeds gaan. Ek sal net 
voortgaan met U, Here, waar U ook al is. Ek sal steeds lojaal en getrou staan. In die hitte van die stryd
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sal ek steeds lojaal en getrou staan. As ek val, sal U my weer ophelp, Here. 'Hy wat sy lewe om My 
ontwil verloor, sal dit vind.'”

Ek gaan met Hom, met Hom, tot ...

Nou almal wat dit bedoel, uit jou hart, laat ons nou ons hande opsteek en ons harte, na Hom.
Ek ... Waar Hy lei, daar sal ek meegaan,
Waar Hy lei, daar sal ek meegaan,
Waar Hy lei, daar sal ek meegaan,
Ek gaan met Hom, met Hom tot die end.
Hy sal my genade en heerlikheid gee,
Hy sal my gee …

Here Jesus, blaas nou op hierdie sakdoeke. Genees hierdie siekes en beproefdes, Here. Skenk dit, 
Here. Gee hulle genesing, Here, in Jesus se Naam.

En gaan met my, met my, tot die end.

Voel julle nou goed? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Voel dis nou alles gereed? [“Amen.”] As Hy …108
Die Basuin van die Here sal weerklink en tyd sal nie meer wees nie, (dis daardie 

laaste Basuin, nou)
En wanneer die oggend Ewiglik breek, helder en mooi.

Laat ons dit sing, almal van ons nou. “Wanneer die Basuin van die Here sal weerklink.” Gee ons die 
noot.

Wanneer die Basuin van die Here sal weerklink en tyd nie meer sal wees nie,
En die môre breek Ewig, helder en mooi;
Wanneer die gereddes van die aarde sal vergader op die ander oewer,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word, sal ek daar wees.
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word, sal ek daar wees.
Op daardie helder en wolklose oggend wanneer die dooies in Christus sal opstaan,
En die heerlikheid van Sy opstanding deel;
Wanneer dan die hele lewe verby is en ons werk op aarde klaar is,
En die rol opgeroep word daar oorkant, sal ek daar wees.
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word, sal ek daar wees.

Laat ons ons hande opsteek, sê: “Deur U genade, Here.” Deur U genade, Here! [Gemeente sê: “Deur 
U genade, Here.” — Red.]
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Nou, ons is broers en susters in Christus. Laat ons net draai en net hande skud met iemand langs jou 
en sê: “Deur God se hulp, wanneer die rol daar oorkant opgeroep word!”

Wanneer die rol daarheen opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word, sal ek daar wees.

Waarvoor wag ons?
Wanneer daardie Basuin (die laaste een) … die Here sal blaas en tyd sal nie …
(Klaar by Ewigheid ingebreek: “In 'n oomblik, in 'n oogwink.”) … en mooi;
En dan wanneer die gereddes van die aarde sal vergader op die ander oewer,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word, sal ek daar wees.

Laat ons dit net uitsing!
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word,
Wanneer die rol daar oorkant opgeroep word, sal ek daar wees.

O, sal dit nie 'n tyd wees nie! Stap net voort, eendag, en hier verskyn iemand. “Wie is dit? Moeder!” 
Amen! “Dit gaan nie nou meer lank wees nie.” Net binne 'n paar minute is jy verander. En ons sal … hulle 
ontmoet, dan saam met hulle weggeraap word om die Here in die lug te ontmoet. O, in 'n oomblik, in 'n 
oogwink. Sê: “Hier is Broer Seward, die ou broer wat hier by die kerk was! Wel, hier is Broer DeArk. Hier 
is Broer So- … Wel, kyk hier, hulle is oral om my! Wat is die probleem? Hier binne net 'n paar minute … Ek 
weet hulle het aan my verskyn. Dit gaan nie nou meer lank wees nie. Ek gaan nou  verander  word,  net
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binne 'n oomblik, net 'n oomblik.” O, ja! En die oggend breek Ewig, helder en mooi. Al die mistieke wolke …

Soos Hy gesê het: “Israel, jy was soos 'n môrewolk, 'n damp, en jou geregtigheid verdwyn.” En 
wanneer dit alles vervaag is in die Seun-Lig Wie dit alles hou, amen, dan: “Die rol is opgeroep daar 
oorkant, ek sal daar wees.” Goed.
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Tot vanaand:
Tot ons ontmoet! Tot ons ontmoet!

Ons weet nie watter tyd dit sal plaasvind nie, vriende. Dit was 'n storie, 'n lang tyd, maar dis die 
Waarheid en dit sal gebeur. Ons is nou reg by die tyd.

Tot—totdat ons ontmoet, totdat ons …

Deur God se genade, hoop ons, om sewe-dertig vanaand.
God sy met julle tot ons weer ontmoet.

Laat ons nou op ons voete staan.

O, is dit nie wonderlik nie? “Hierdie is Hemelse plekke in Christus Jesus.” Sal dit nie vir enigiets verruil 
nie. Julle weet hoe ek graag visvang en hoe ek graag jag, want ek sien God daar in die wildernis. Ek hou 
baie daarvan. Maar, o, ek sou nie een minuut hiervoor verander nie, vir al die ondervindings van 
honderde jare. Een minuut hiervan, daardie bevrediging!
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God, skep in my 'n herlewing. Laat my die herlewing wees. Laat elkeen van ons die herlewing wees, 
die herlewing in my. Maak my honger, Here, laat my dors. Skep in my, Here, dit wat nodig is in my. Laat 
my, van hierdie uur af aan, Uwe wees; meer toegewyde dienskneg, 'n beter dienskneg, meer geseënd 
deur U; meer bekwaam, nederiger, meer vriendeliker, meer gewillig om te werk; meer kyk na die dinge wat 
positief is, en vergeet die dinge wat in die verlede is, en die negatiewe. Laat my strewe na die merk van 
die hoë roeping van Christus. Amen.

Dis ons begeerte, is dit nie? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.]

Goed, laat ons, totdat ons vanaand ontmoet, laat ons nou die Naam van Jesus met ons neem, 
elkeen van julle nou.

Neem—neem die Naam van Jesus met jou,
Kind van droefheid en van wee;
Dit sal vreugde en vertroosting jou gee,
Neem dit oral waar jy gaan.
Kosbare Naam, O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel;
Kosbare Naam, O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel.

Nou laat ons ons hoofde buig.
Neem die Naam van Jesus met jou,
As 'n skild teen elke strik;
Wanneer versoekings jou omring ...


