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Laat ons 'n oomblik bly staan as ons nou ons harte voor God buig.1

Ons Hemelse Vader, ons is inderdaad dankbaar vir die voorreg om vandag hier te wees, saam 
vergader in die Naam van die Here Jesus. Ons bid U vergewe ons sondes en soos ons hier is om ons 
aandag te vestig op die Ewige dinge en die Lewe wat buite hierdie sterflike bereik lê. Nou bid ons dat U 
ons sal gee van U aanwysings, van hoe ons moet draai, wat ons moet doen in die toekoms en selfs in 
die teenwoordigheid nou, om daardie plek te kry wat ons beloof is.

Daar is baie wat siek en behoeftig is in die land en hulle het nie hulle reis voltooi nie. En ons groot 
vyand, nie net ons vyand nie, maar U vyand, het gekom om hulle te omring en om—en om hulle lewe te 
stop, en om hulle na 'n—'n voortydige graf te stuur. En ons vra vir hulle, vandag, dat U en U genade op 
genade, Here, hulle dae sal verleng tot die bestemde tyd.

Op die platform, of die preekstoel, hier lê sakdoeke en pakkies. En buite in die sale en rondom die 
plek, is hulle op beddens, draagbare, siek en beproef, staan in die gehoor met skaars genoeg krag om op 
te staan.

2

O Ewige God, Geseënde Een, mag U ons gebed hoor vanmôre, deur die Bloed van die Here Jesus; kyk 
nie na ons ongeregtigheid nie, maar weet dat Hy in ons plek gestaan het en Hy is die Een wat ons 
verteenwoordig vir hierdie gebed. Mag ieder en elk genees word tot U heerlikheid, Here.

Seën hierdie sakdoeke. Wanneer hulle op die siekes gelê word, mag hulle herstel.

En nou, Vader, totdat ons wag vir die groot genesingsdiens wat ons glo sal volg, breek vir ons die 
weg van Lewe oop, Here, dat ons deur U Woord kan weet wat ons moet doen. Want ons vra dit in Jesus 
se Naam. Amen.

Soos altyd, word hierdie een van my grootste voorregte geag, om in die huis van God te wees en om 
met Sy mense te praat. En nou weet ek dis baie oorvol en ek het 'n baie lang les. So ek is … Ek—ek 
vertrou dat—dat julle gemaklik sal wees, soos julle moontlik kan wees, totdat ons die Boodskap voltooi.

3

Nou, dis warm, maar ons is dankbaar vir die lugversorger. Maar 'n groep van hierdie grootte, daar sou 
geen lugversorger wees wat daarvoor kon sorg nie, sien, want jou eie liggaam is 'n opwekkingseenheid, 
omtrent agt-en-negentig grade, en dit sit voortdurend hitte uit en julle sit naby mekaar. Maar ek—ek 
vertrou dat God jou net so gemaklik sal maak as wat Hy kan.

4

En wanneer ons in is, byeenkomste soos hierdie opgebou het, sou ek—ek nie wou hê julle moet 
hiernatoe kom nie, op geen manier nie, as ek nie gedink het dit was om julle te help nie, as ek nie gedink 
het dat dit julle goed doen nie en dat julle daardeur sou baat, deur te kom. En dan, in die wete ook dat 
ons nie veel langer het om dit te doen nie, dat ons—ons kom by die—die einste sluitingsure, en ek—ek 
wil elke oomblik laat tel wat ek kan vir Sy Koninkryk. En nou vertrou ek dat die Here God ons sal seën 
soos ons vergader.

5

En ek wil aan julle sê dat ek gister na verskillende plekke gegaan het om sommige van die siekes en 
beproefdes te sien in die motelle, en ek moes hierdie week party van die bestuurders ontmoet, sommige 
van die eetplekke. Soos, ek was oor na die Ranch House hierdie week hier oorkant en die bestuurder het 
my hand geskud toe ons begin het. En hy het gesê, hy het my genoem: “Broer Branham.” Ek het 
gewonder hoe hy my geken het. En hy het gesê …

6

Ek het gesê: “Is jy die bestuurder?”

Hy het gesê: “Ek is die eienaar.” So toe het hy gesê: “Ja, jou mense kom hier in om te eet, van daar 
af.” Het gesê: “Hulle …”

En ek het gesê: “Wel, ek reken hulle het jou oorlaai.”

Hy het gesê: “Meneer, dis een van die beste klomp mense wat ek ooit gesien het.” Hy het gesê: 
“Hulle is regtig gaaf.”

Ek het gister na 'n motel gegaan om 'n jong dame te sien met wie ek wou praat, haar vader en 
moeder was teenwoordig en ek moes na die bestuurder gaan om uit te vind waar die—die mot- … die 
kamer waarin hulle was.

7

Hy het gesê: “En jy's Broer Branham?” Dis bo by die Oaks.

En ek het gesê: “Ja, meneer.”
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Hy het gesê: “Ek wil jou hand skud.” Hy het gesê … Hy het my voorgestel aan sy vrou; baie gawe 
paartjie. Hulle het gesê: “Elke persoon in hierdie motel woon jou dienste by. Ons het dit vir hulle 
gereserveer.” En het gesê: “Al ons ander klante het ons weggewys.”

En ek het gesê: “Wel, ek dank jou daarvoor.”

Hy het gesê: “Broer Branham, een van die gaafste klomp mense wat ek ooit gesien het, is die mense 
wat hiernatoe kom, wat jou dienste bywoon.”

Ek het gisteraand ingegaan na 'n vriend van my, Mnr. Becker hieronder, en ek het altyd van sy 
toebroodjies gehou. Hy's so 'n … Hy, ek het hom geken toe ek 'n seun was; het hom my hele lewe lank 
geken. Daar het 'n paartjie daar gesit van onder by die—die ou plek, daar by die Riverside Hotel 
daaronder. So hulle … Mnr. Becker het gesê: “Billy?”
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Ek het gesê: “Wat is dit, Homer?” Ons ken mekaar baie goed.

Hy het gesê: “Ek voed al jou mense daarbo.”

Sowat tweehonderd, of iets, elke Sondag, eet by die Blue Boar. En oral waar ek gaan, hoor ek 
opmerkings van hoe gaaf jy is.

Hierdie kêrel het gesê: “Daar op die—die Riverview daaronder,” gesê: “daardie hele plek is opgeneem 
deur die mense wat die diens bywoon.” Het gesê: “Daar sal honderde wees wat nie kan inkom nie.”

So, om dit te wees, vir my is julle die sout van die aarde. Ek—ek is so dankbaar om te weet dat ek 
die voorreg het om vir mense te preek dat selfs sondaars en mense … Ek sê nie hierdie mense is 
sondaars nie, maar ek bedoel mense wat, besigheid ensovoorts, wat kan sê dat julle 'n gawe mense is 
en hulle waardeer julle in hulle besigheid, rondom hulle plekke. Julle weet, dis om sout te wees. Ek 
waardeer dit, julle gedrag, die manier waarop julle na dinge omsien.
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Ek het altyd gesê: “As een inkom en nie, het nie die geld om vir sy rekening te sorg nie, skakel julle 
my net.” Sien? Ek het gesê: “Ons sal iets daaromtrent doen.” En ek het gesê: “Voed hulle altyd, of hulle 
geld het of nie.” Sien, enigiets kan gedoen word.

Ek voel julle is my kinders. Julle is—julle is die sterre wat ek … As ek ooit een het wanneer ek daar 
kom, sal julle daardie juweel wees, uitblinkende deel, in die—in die kroon van my bediening. Wanneer dit 
gekroon word, sal julle daardie juweel wees.

En ek het julle vertel, in die verlede, van die Sewe Seëls, die Kerkeeue en die dinge wat—wat 
plaasgevind het.
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En nou, vanmôre het ek 'n baie belangrike onderwerp. Vir my is dit 'n baie seënryke een. Ek hoop dit 
tref julle op dieselfde manier. En as ek dit net kon gee in die inspirasie waarin ek dit ontvang het, sal dit 
wonderlik wees, maar dit sal van God afhang om dit te doen.

Ek het julle vertel van waar en wat gebeur en ons sien al hierdie dinge plaasvind.11

Nou praat ek vanmôre oor: Die Toekomstige Tuiste Van Die Hemelse Bruidegom En Die Aardse Bruid, 
waar hulle gaan woon. En, want ek vertrou dat deur God se genade is ons almal deel van daardie groot 
ekonomie van God.

En nou ek—ek vertrou dat julle my sal verdra, kry julle Bybels, julle potlode, of wat julle ookal doen 
om saam met my te lees, want ek gaan na baie Skrifte verwys. Probeer om betyds deur te kom om 
gebed vir die siekes te hê; en ek het dit belowe. Kom in, bid vir die laaste klein rukkie, in die kamers en 
rondom, vir diegene wat net amper hulpeloos en hopeloos is.
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En, as die Here wil, sal ek waarskynlik nog 'n diens hê die sestiende, net miskien gebed vir die siekes.

Begin nou my vakansie. Sedert verlede Januarie het ek gereis en ek kom terug hiernatoe. Ek gaan 
wees. Ek neem my familie na Tucson in die oggend en dan sal ek terugkeer om die tyd hieronder in 
Kentucky deur te bring, saam met sommige van my vriende, jag, en eekhorings jag vir 'n paar weke, of 
miskien sewe of agt, tien dae, wat dit ook al is, tensy die Here my êrens anders lei. Ek weet nooit, net 
waar jy gaan wees nie; ons weet dit nooit nie, want dis in die hande van God, God alleen.

13

Nou vir hierdie groot onderwerp, ons—ons … Ek veronderstel, as ek my tyd hiervoor sou neem, 
omdat jy baie dinge moet inbring, sou dit weke neem. Maar ek het 'n paar Skrifte neergeskryf, 'n paar 
notas, net om die hoogtepunte daarvan te tref, tot waar dit jou sal laat studeer.

14

Dan binnekort, miskien, as die Here wil, in Oktober, weet ek nie wanneer nie, maar wanneer Hy ook al 
sal voorsien, wil ek graag 'n—'n paar dae hê, net van konstante byeenkoms, oor die 12de hoofstuk van 
Openbaring, om aan te sluit hierby. O, ek glo dit sal wonderlik wees. Dit sou net wees. Dit sou wonderlik
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wees om te sien hoe Hy dit gedoen het.

Dan, ons wat nou bymekaar kom, ek het gisteraand gesê, ek het gesê: “Julle weet, wanneer ek …” 
In die oggend, soos elke oggend, dink ek: “Wanneer ek hiernatoe kom, gaan ek elkeen van my vriende 
herken wat daar is.” Nou hoe gaan ek dit doen?

15

Om by my te hê hier, soos my goeie vriend, Doktor Lee Vayle wat hier sit, sy pragtige vrou en 
dogter. En Broer Roy Borders, en, ek dink, Broer Ruddell, Broer Beeler, en Broer Palmer, en Broer Jackson. 
En, o, goeiste, die—die … Daardie dierbare broers van alle verskillende dele! Broer Anthony Milano en, o, 
oral waar jy kyk, sien jy 'n ander broer! Van onder in Arkansas, ek kan nie aan hulle naam dink nie; Broer 
John, Broer Earl Martin en Broer Blair. En, o, daar's net … jy … Dis net eindeloos, julle sien. Ek is so bly 
om 'n groep soos daardie rondom my bymekaar te kry wanneer ek leer oor die Woord van God, manne 
wat ek dink dapper manne is, ware man van God.

Ek is dankbaar vir hierdie klein tabernakel. Ek is dankbaar vir sy vyf oop deure vir die publiek. Elke 
deur … Ons het vier diakens hier, Geesvervulde manne; vier trustees, Geesvervulde manne. Dis twee by 
elke deur. En dit het 'n dubbeldeur voor, vir die twee pastore, die skaapwagters.
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Ons is bly om julle te hê; dankbaar aan God hiervoor. Mag Hy julle altyd seën.

Nou ons wil net 'n oomblik staan, terwyl ons lees uit Tweede Petrus die 3de hoofstuk en ook uit die 
Boek van Openbaring 21.
17

Soos ons staan, O Here, vul ons harte met blydskap as gevolg van die lees van U Woord, in die wete 
dat Jesus gesê het, dat: “Hemele en aarde sal verbygaan, maar My Woord sal nooit faal nie.” Weet weer 
dat Hy gesê het: “Die hele Skrif moet vervul word.” En soos ons hierdie dinge lees, mag ons insig hê van 
U, die uur waarin ons lewe. Ons vra dit in Jesus se Naam, die Outeur van die Boek. Amen.

Tweede Petrus 3.18

Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur 
herinnering julle suiwere gesindheid opwek,

sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die 
gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser.

Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat 
volgens hulle eie begeerlikhede wandel

en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms?
Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van 

die skepping af.

 (As dit nie voldoen aan die ongelowige 
vrou in ...) ... 

Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit 
water en deur water ontstaan het deur die woord van God,

waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het.

Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê 
en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose 
mense.

Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 
duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.

Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is 
lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot 
bekering moet kom.

Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis 
sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop 
is, sal verbrand.

Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en 
godsvrug nie? —

julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur 
vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.

Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid 
woon.
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Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en 
onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.

En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus 
ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,

net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is 
om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos—net soos die 
ander Skrifte, tot hul eie verderf.

Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie 
miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie 
vastigheid nie.

Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus 
Christus. Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen.

Nou in die—die Openbaring van Christus, in die 21ste hoofstuk, lees ek hierdie Woorde.19

En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste 
aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.

En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die 
hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is.

En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die 
mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as 
hulle God.

En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook 
droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het 
verbygegaan.

En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: 
Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.

En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. 
Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.

Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir My 'n seun 
wees. Laat ons weer bid.

Here Jesus, met so 'n belofte en sulke streng praatjies soos Jesus Self en die apostel ons gegee het 
aangaande die uur wat ons nader, gee ons, O Here, van U leiding, dat ons kan weet hoe om dit op die 
regte manier te benader. Want dit kom, ons weet. Die Skrifte moet vervul word en so sal dit wees. En 
nou, Here, vra ons weer U genade oor ons almal, soos ons U Woord bestudeer. Wees met ons en ontvou 
Dit vir ons, Here, want ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.

20

Julle mag sit.

Nou, ek wonder of daar 'n manier kan wees dat miskien, miskien kan hulle die ligte van die 
hoofouditorium afskakel en hulle net op die platform hier aanlos, wat waarskynlik beter sou wees, en 'n 
deel van die stroom neem. Ons het amper 'n transformator uitgebrand nou die aand. En as die opsigter 
dit vir ons sal doen, sal ons dit waardeer om die onderste ligte, die hoofouditoriumligte, af te skakel. En 
dan dink ek julle sal baie plek hê om te sien, om te skryf.

21

Nou, weer 'n onderwerp, om dit aan te kondig, dat ons die—die onderwerp nader van: Die 
Toekomstige Tuiste Van Die Hemelse Bruidegom En Die Aardse Bruid.
22

Nou soos dit was … Ek sal dit net moet doen. Dis net te warm hierbo, sien. Ja, meneer. Soos ons … 
Ek weet my vrou hou nie daarvan dat ek dit doen nie; maar, dat ek my jas uittrek. Dis net te warm 
hierbo. Sien, jy het lug daarbuite en dis net afgesny in 'n klein hokkie hier, sien. Nou, in die—in die 
toekoms, of …

In die verlede, liewer, het ons Die Sewe Seëls bestudeer, Die Sewe Kerke. Broer Vayle-hulle werk nou 
aan hulle, getrou, om hulle in boekvorm te kry.
23

En toe ek al hierdie verborge dinge sien wat ons gesien gebeur het, toe dink ek, nadat ek dit 
verstaan het, in die uur waarin ons lewe en die posisie; daar is niemand wat werklik sinvol wil sit en 
ondersoek waarvan gepraat is en wat belowe is om te gebeur, en wat gebeur het nie, maar wat kon sê 
dat daardie dinge vervul is. Sien? Presies wat God gesê het Hy sou doen, Hy het dit net presies tot die

24
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letter gedoen. Sien?

Nou, ek dink hierin, dat, sonder om te weet watter tyd die Here Jesus mag verskyn, het ek gedink 
dit sou goed wees, dit het aangenaam gelyk vir die Heilige Gees dat ons dan hieroor sou praat; en 
miskien weer terugkom daarna, twee of drie keer, want ek sal nie genoeg tyd hê om dit alles uit te kry 
nie.

25

Soos waar jy 'n—'n onderwerp tref wat dalk 'n klein struikelblok vir iemand is, jy kan dit nie die 
heelpad uitdra om dit duidelik te maak nie, dan kom jy weer terug om die volgende onderwerp te kry.

En dan later, in die … as die Here wil, kom ons in die 12de seëls, of nie … Verskoon my. Die 12de 
hoofstuk van Openbaring, wat lê tussen die Koms van die Here en die einde van die Basuine, ensovoorts. 
Ons sal probeer om dit terug te bring, om te wys wie Satan is en wat hy gedoen het, waar hy vandaan 
kom, wat sy doel is, en hoedat sy groot skoonheid wat hom gegee is, sy val veroorsaak het. Sy bedrog 
het dit laat val; skoonheid.

Dan, hoedat die onmoontlikheid vir enige mens wat reg daarna wil kyk, daardie slang se “saad.” Ek 
sou 'n uitdaging daaraan rig, aan enigiemand, sien, wat daarna sou wou kyk, met—met net absoluut 
algemene begrip. 'n Kind kan dit sien. Sien? Nou, en ons sal later daarby kom.

26

Nou, ons verstaan hier dat hierdie twee Skrifte … Die rede waarom ek Tweede Petrus die 3de 
hoofstuk gelees en dit vergelyk het met Openbaring 21, hulle albei praat hier oor dieselfde onderwerp, 
maar Johannes het dit nooit—nooit uitgeskryf soos Petrus het nie. Sien? Ons verstaan dat hierdie groot 
Tuiste van die Bruid hier op aarde moet wees.

27

En nou as jy lees, net soos 21 hoofstuk, 21ste hoofstuk van Openbaring, apostel het hier gesê, of 
die profeet het gesê, dat: “Ek het 'n Nuwe Hemel en 'n Nuwe Aarde gesien.” Klink asof daar 'n 
vernietiging kom.

Nou, hoe ek altyd my Boodskappe vind, is deur gebed. Ek sal in gebed sit en iets openbaar aan my. 
En ek wag 'n paar minute daarop en kyk of dit reg is, dan voel ek dit nader. En dan hou ek partymaal aan 
wag totdat dit in 'n visioen inbreek. Maar wanneer dit begin kom en ek is tevrede dit kom van God, dan 
gaan ek na die Skrif. Sien, Dit is, behoort die bevestiging te wees van elke geestelike ding wat gedoen 
word, want die Bybel is die volledige openbaring van Jesus Christus; sien, Dit is Sy Liggaam.

28

En nou, daarin, miskien vind ek 'n plek in die Skrif wat net nie reg klink nie en ek sal wonder. Ek gaan 
weer terug na gebed. Dit kom weer. Dan begin ek—dan begin ek om—om my Skrif te ondersoek.

Nou, ons Bybel is in Engels geskryf en Engelse woorde verander die heeltyd. Byvoorbeeld, soos 
Johannes 14 gesê het: “In My Vader se Huis is baie wonings,” 'n herehuis in 'n huis. Wel, dan, jy, wat jy 
dan daarmee doen, is om dit terug te stuur na die—na die oorspronklike en kyk wat Jakobus bedoel het, 
of teruggaan na die Hebreeus, of na die Grieks, vanaf die eerste vertaling. En daarbinne sê dit: “In My 
Vader se Koninkryk is baie paleise.” Wel, dan kom jy terug na die tyd wat die vertalers vir King James 
vertaal het, die koninkryk is genoem, in Engels, 'n “huis,” en die koning was die vader oor sy 
afgevaardigdes. Daar is die rede waarom hulle vertaal het: “In My Vader se Huis is baie wonings.” Sien? 
En dan kry jy daardie woorde en jy moet hulle opsoek.

29

Dan, julle sien, van daardie inspirasie … Hierdie preekstoel vanmôre, sê ek, nie een keer was dit ooit 
enigiets behalwe reguit nie, die Skrif. Dis hoe Slang se Saad en al hierdie ander dinge kom. Sien? Deur …
30

En dis, regtig, as 'n kêrel net sou lees en sê: “In My Vader se Huis is baie wonings,” as jy nie gestop 
het om te studeer, te bid nie, sou jy heeltemal verward wees. Sien? Maar hou net aan bid. God maak dit 
altyd reg as dit van God af kom.

Nou, Johannes verduidelik die verandering en die kom- … hoe dit ontstaan … Hy verduidelik dit nie, 
liewer, maar Petrus doen dit. Johannes het net gesê: “Ek het Nuwe Hemele en Nuwe Aarde gesien; 
eerste hemele en eerste aarde het verbygegaan. Daar was nie meer see nie. Ek, Johannes, het die 
heilige Stad sien neerdaal van God uit die Hemel, voorberei as 'n Bruid versier vir Haar Man.” Maar ons 
blaai nou terug na Tweede Petrus om uit te vind, Petrus verduidelik hoe hierdie proses tot stand sal kom. 
Nou, as jy sou kyk na wat Johannes gesê het, klink dit soos: “Want die eerste hemele en die eerste 
aarde het verbygegaan,” vernietig. Sien, dan klink dit baie vreemd. So dis wat my getref het en ek het 
begin soek na die woord: “verbygaan.” En nou, maar dis duidelik dat beide van hierdie, apostel s'n en 
profeet, van dieselfde ding gepraat het.

31

En nou, ook in die Boek van Jesaja, nou, dat julle hierdie Skrifte wil neerskryf, in Jesaja 65:17. 
Jesaja, praat van die Millennium, daardie duisend jaar van rus vir—vir die mense van God. Jesaja het 
daarvan gepraat en hy het gesê: “Ek … Daar was 'n … Al die vorige dinge het verbygegaan,” en hoe hulle 
huise sal bou, hulle bewoon. As ons tyd gehad het … Miskien neem ons net tyd en—en lees dit net 'n 
oomblik, Jesaja 65, en laat ons net vir 'n paar minute hier lees. En hier is dit, reg,  vir  ons.  Nou,  om te

32
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begin, Jesaja 65:17.

Want kyk, Ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde …

Nou, Jesaja, die profeet, was een van die profete wat presies die hele Bybel in sy profesie geskryf 
het. Hy begin met die skepping; in die middel van sy Boek, omtrent die 40ste hoofstuk, kom Johannes die 
Doper, die Nuwe Testament; en eindig hier in sy Boek, in die Openbaring, in die Millennium. Daar is ses-
en-sestig boeke in die Bybel en daar is ses-en-sestig hoofstukke in Jesaja. Hy het 'n volledige 
kommentaar geskryf.

Nou, ons vind uit, hier kry hy nou die 65ste hoofstuk, nog een hoofstuk en hy praat van die 
Millennium. Let op, hoe pragtig.

... kyk, Ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink 
word en hulle sal in die hart nie opkom nie. (Dit is om “verby te gaan.”)

Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat Ek skep; want kyk, Ek skep Jerusalem om te 
juig, en sy mense om bly te wees.

En Ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk; en daarin sal nie meer gehoor 
word die stem van geween of die stem van geskreeu nie.

Daarvandaan sal nie meer kom 'n suigling van 'n paar dae of 'n grysaard wat sy dae nie 
vol uitlewe nie; want 'n seun sal sterwe honderd jaar oud, en wie sondig, sal, honderd jaar 
oud, deur die vloek getref word. Dan sal ...

En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet:

hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie;
hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie;

want die dae van my volk sal wees soos die 
dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet.

 (dit is jou plaas, jou erfgenaam seun, of 
sommige van jou erfgename) ...  (hulle plant hul 
eie en bly daar; hulle het die Ewige Lewe) ... 

Hulle sal hul nie tevergeefs vermoei of baar vir skielike ondergang nie; want hulle is 'n 
geslag van die wat deur die HERE geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle.

Nou let op, hier is waarby ek gaan uitkom na 'n ruk.

En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.

Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos 'n bees, en stof sal die 
voedsel van die slang wees; hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige 
berg nie, sê die HERE.

Wat 'n belofte, van hierdie profete en groot wyses, leraars van die Bybel, destyds in antieke dae, 
sien hierdie glorieryke Dag kom!
33

Deur hierdie gedeeltes kan 'n mens dink, of gelei word, liewer, om te glo dat die hele planeet, van 
hierdie aarde, vernietig sal word: “Ek maak 'n Nuwe Hemel en 'n Nuwe Aarde,” sien, dat die hemele weg 
sal wees en die aarde sal weg wees, heeltemal uitgewis. Maar 'n noukeurige studie en met die hulp van 
die Heilige Gees, kan ons die Waarheid hiervan sien; en dis waarin ons ingaan.

Dit is net die atmosfere daaromheen en die sonde wat op die aarde is, wat vernietig sal word. Sien? 
Nou, ons besef dat die hemele beteken die “atmosfere daarbo.” Sien?
34

Wat doen dit? Dit dan, hierdie distels, en siekte, en dood, en politiek, en sondige mans, en sondige 
vroue, en bose geeste, sal almal weggaan en vernietig word. Sien? Dit moet so gedoen word, want ons 
gaan net hier lewe. Ons sal dit deur die Bybel bewys. Net hier is waar ons woon. Nou let op, distels, 
kieme, alle siektes en dinge, sal heeltemal weggeneem word. Dit alles, sy bestaan wat nou in die aarde 
is, mensgemaakte stelsels, politiek, sonde, alle soorte bose geeste waarmee die wêreld besmet is en al 
die hemele bokant ons hier, is besmet met bose gees. Nou gaan ons diep en lank gaan, hierin, sien.

35

Dit alles bestaan in die hemele, of atmosfere, en die aarde wat nou is. Hierdie aarde hou daardie 
dinge, maar dit was nie vir daardie doel gemaak nie. Sonde het veroorsaak dat dit so was. Sien? Dit is 
gemaak deur God, die Skepper. Maar almal …

En al ons liggame waarin ons nou lewe, is op die aarde geplaas toe God dit geskep het, omdat jy uit 
die stof van die aarde is. Dit was alles hier uitgelê. Toe God Self dit geskep het, was jy in Sy denke. En 
in Hom, die Groot Ewige, was die gedagte, wat Sy eienskap is.

En nou het sonde dit alles laat gebeur. En God, deur hierdie eeu, maak Sy materiaal bymekaar.
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Satan is steeds hier. Dis die rede waarom al hierdie dinge gebeur. Hy is steeds hier en al sy bose 
magte is steeds hier. Let op, dis waarom die aarde nou so vuil is. Dis waarom die skuim en belaglike dinge 
wat aangaan; bloedvergieting, oorlog, politiek, sonde, egbreuk, alle soorte vuilheid gaan aan, is omdat 
Satan die heerser van hierdie aarde en hierdie atmosfeer is.

36

Julle sê: “Die atmosf- …?” Ja, meneer!

Beide die hemele en aarde is nou besoedel met duiwels wat ons voor God kan beskuldig. Jesus is 
Daar om vir ons in te tree. Sien? Terwyl die aanklaers 'n vinger bly wys: “hulle het dit gedoen, hulle het 
dit gedoen, hulle het dit gedoen,” maar die Bloed bedek steeds. Hy het gekom om daardie Uitverkorenes 
te verlos wat Hy vooruitgesien het. Dis waarom dit vandag so vuil is.

37

Hier, die apostel, in Tweede Petrus hier, die 2de hoofstuk, en die 5de en die … en die 5de en 6de 
vers. Ja, ek het dit. Hy verwys na drie stadiums van die aarde. Sien, hy—hy kry drie stadiums daarvan. 
Let op hoe hy hulle bring.

38

“Die ou wêreld het uit die water gestaan,” nou, dit was die wêreld voor die sondvloed.

Nou, die een wat is, die huidige wêreld waarin ons nou lewe, het dit 'n “wêreld” genoem.

“Die ou wêreld wat uit water gestaan het,” Génesis 1:1. Nou en die “wêreld” wat nou teenwoordig is. 
En dan, weer, verwys hy na 'n ander een: “die wêreld wat moet kom,” die Nuwe Wêreld. Drie wêrelde; 
drie stadiums van die wêreld.

En let op hoe God vir ons Sy plan van verlossing duidelik maak. O, dit het my siel net opgewonde 
gemaak toe ek dit gesien het, hoe Hy nou hier vir ons Sy plan van verlossing duidelik maak. Vergelyk nou 
wat ons met ons eie oë sien. Wat God gedoen het om Sy wêreld te verlos, Hy het dieselfde plan gedoen 
om Sy mense te verlos, want die onveranderlike God verander nie in enige van Sy planne of enigiets nie. 
So 'n heerlike ding!

39

Hoe Hy ons na Homself gelei het, na 'n tabernakel in ons, deur drie stadiums van genade; net soos 
Hy die wêreld in drie stadiums gelei het, om na die wêreld te kom. Soos God na die wêreld sal kom nadat 
dit deur drie verskillende stadiums van reiniging gegaan het, dis presies hoe Hy na ons toe kom deur drie 
stadiums van genade. Ek het dit onderrig aan die begin; Ek het sedertdien nooit verander nie. Dis God se 
Woord.

40

Jy moet jou drieë bymekaar hou, jou sewes, jou twaalfs. Die getalle van die Bybel moet perfek 
verloop of jy sal jou prentjie deurmekaar kry. As jy dit nie kan verstaan nie, hou net aan bid. Julle kyk, 
dit sal reg insny, presies. God is vervolmaak in drieë. Sien?

41

Let op, “die ou wêreld,” die sondvloed; die “wêreld” wat nou teenwoordig is; en die Een wat kom.42

Nou, eerste stadium wat Hy ons bring by … Sien, Sy plan van verlossing is presies dieselfde deur 
alles. Hy gebruik dieselfde metode. Hy verander nooit. Hy het gesê, in Maleági 3: “Ek is God, en Ek 
verander nie.” Die manier waarop Hy dit doen, daarom, as Hy die eerste mens gered het wat Hy ooit 
gered het, deur die gestorte Bloed van 'n onskuldige Een, sal Hy die volgende een moet red; en elkeen 
wat Hy red, sal op dieselfde manier moet wees.

As Hy 'n mens te eniger tyd deur die lewensreis genees het; laat dit wees in die dae van Jesus, die 
apostels, die profete, wanneer dit ook al was; wanneer dieselfde voorwaardes nagekom word, moet Hy 
dit weer doen. Dis reg. Hy verander nie. Die mens verander, tyd verander, ouderdom verander, bedeling 
verander, maar God bly dieselfde. Hy is volmaak. Watter hoop behoort dit nie die siek mense te gee nie!

As Hy ooit 'n persoon genees het, moet Hy dit weer doen wanneer dieselfde voorwaardes nagekom 
word. As Hy ooit, ooit 'n mens gered het, moet Hy dit doen op dieselfde gronde as wat Hy dit die eerste 
keer gedoen het. As Hy ooit 'n man met die Heilige Gees vervul het, moet Hy dit doen op dieselfde 
gronde as wat Hy die eerste keer gedoen het. As Hy ooit 'n man uit die graf opgewek het, moet Hy dit 
die tweede keer doen en elke ander keer, op dieselfde beginsel.

43

Hy verander nie. O, watter hoop gee dit my nie! Wat is dit? Nie in een of ander mensgemaakte 
teorie, iets waar groepe mense bymekaar gekom het nie; maar Sy onveranderlike Woord.
44

Julle sê: “Is dit die Waarheid?”

Hy het gesê: “Laat elke mens se woord 'n leuen wees en Myne waar.” “Want hemel en aarde sal 
verbygaan, maar My Woord sal nooit faal nie.” “Die hele Skrif is deur inspirasie gegee, daarom is dit goed 
en voordelig vir doktrine.” En onthou, dat: “Die hele Skrif sal vervul word,” elke stukkie daarvan.

Let op hoe God dit vir ons duidelik maak. En as dit nie 'n—'n groot bevestiging was nie, 'n goeie … 'n 
groot, liefdevolle seëning van God! Wanneer ek dit sien en het dit gesien sedert 'n seun, die eerste keer
45
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ooit wat Christus met my gehandel het, het ek steeds altyd daardie drie stadiums van genade onderrig. 
Let op of dit nie nou waar is nie.

Nou, die eerste stap is “bekering tot God.” En wat dan volg daarna, is waterdoop: “waterdoop,” 
“Bekeer julle, en word gedoop in die Naam van Jesus Christus.” Sien, waterdoop volg, wys dat bekering 
eg was. Of, om ons sondes in die verlede te “vergewe”, dit het niks te doen met toekomstige sonde nie. 
Dit vergewe net. “Bekeer julle en word gedoop in die Naam van Jesus Christus.” Waarvoor? “Vergifnis.” 
Wegneem van sonde uit die verlede het niks te doen met die toekoms nie. Net, jou sonde is afgekap, 
wat jy gedoen het.

46

Jy kan nie bekeer vir wat Adam gedoen het nie. Jy het dit nooit gedoen nie; Adam het. Jy kry net 
vergifnis vir wat jy gedoen het. Die ou natuur is steeds daar.

Laat ek hierdie bord neem net 'n oomblik. [Broer Branham teken illustrasies op die swartbord — Red.] 
Nou, hier is 'n menslike hart. Nou, ek is nie … Ek is ver van 'n kunstenaar af. Hier is 'n menslike hart; en 
hier is 'n menslike hart. Nou, hierdie een hier het 'n slang daarin, dis sonde, hier het hy sy lewe. Hierdie 
een hier het 'n duif daarin, wat die Heilige Gees is, hier het hy 'n Lewe. Wel, hierdie een hier, hy het 
kwaadwilligheid, haat, afguns; dis wat dit veroorsaak, is hierdie kêrel hier. Wel, hierdie een hier het 
liefde, en vreugde, en lankmoedigheid; en Dis wat dit doen, hieronder.

47

Nou, wanneer jy gevra word of jy vergewe is van jou sondes, het jy net dit gedoen, dit weggeneem. 
Maar die ding wat jou dit laat doen het, is steeds daar. Dis die ou wortel van die bose; dis steeds daar. 
Let op, dan bekeer jy jou en word gedoop in die Naam van Jesus Christus, dat Hy jou van jou sondes 
vergewe het. Let op.

Dan, tweedens, kom heiligmaking, wat ons verstand in orde plaas vir heiligheid, om reg te dink. 
Weggeneem … heiligmaking is 'n saamgestelde Griekse woord, wat beteken “gereinig en opsy gesit vir 
diens.”

48

Dan, die volgende, kom die doop van die Vuur en Heilige Gees, dat God in ons mag woon. En die Vuur 
van God reinig ons harte van sonde en plaas die Heilige Gees binne. Dan bring ons dieselfde Lewe voort 
wat Dit gedoen het, want Dit is in ons.

Let op, in die natuurlike geboorte, wanneer 'n vrou geboorte gee aan 'n baba. Die natuurlike lewe 
tipeer die geestelike lewe. Wanneer 'n vrou geboorte gee aan 'n baba, die natuurlike, die eerste ding wat 
gebeur is breek van water, dan bloed, en dan die gees (die lewe). Gryp die kêreltjie en slaan hom [Broer 
Branham klap sy hande eenkeer — Red.], en weg gaan hy, skreeuend. Water, bloed, gees.

49

En nou wanneer 'n baba in die Koninkryk van God gebore word, kom hy op dieselfde manier: water, 
Bloed, Gees.

Nou let op, heiligmaking, die derde stadium … tweede stadium daarvan, reinig die verstand; stel die 
hart, die gemoed van die hart, in orde van heiligheid.
50

'n Mens kan van sondes bekeer en hy dink steeds aan … Wel, miskien is hy 'n—'n onsedelike man, 
elke onsedelike vrou wat hy vind, is steeds daar. Miskien is hy 'n dronkaard; elke keer wat hy die drank 
ruik, is dit steeds daar. Sien?

Maar dan wanneer hy geheilig word, reinig dit daardie begeerte uit hom. Sien? Dit neem die behoefte 
daarvan weg. Hy kan steeds versoek word, maar Hy neem die behoefte daaraan weg. Steeds is hy nog 
nie reg nie.

Dan word hy gedoop met die Heilige Gees en Vuur. Gereinig, uitgebrand, skoongemaak; en dan in die 
diens van God gestel.

Heiligmaking sit hulle net opsy vir diens.

En let net presies op hoe dit kom, die boodskappe wat kom. Martin Luther, regverdigmaking; John 
Wesley, heiligmaking; die pinkster, die doop van die Heilige Gees. Die boodskappe, dis waar daar nie meer 
eeue daarvan kan wees nie, sien. Ons is by die endtyd. Drie stadiums. Die doop reinig die hart met die 
Heilige Gees.

51

Hoe treffend nou, Hy neem die plek in waar ons moet woon, deur dieselfde proses.52

Nou, Hy het die Kerk geroep deur regverdigmaking, Dit geroep deur heiligmaking, het Dit toe gevul 
met die Heilige Gees en Vuur. En Hy het Dit deur 'n proses geneem, dat Hy Self, die Heilige Gees Self, die 
Seun van God, in die menslike hart kon woon. Nou, Dit moet daardeur gaan voordat Hy Daarin kan kom.

Let op, Hy het die wêreld gedoen waarin daardie Bruid gaan lewe, op dieselfde manier, Sy selfde plan 
van—van verlossing.
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Let op die wêreld voor die sondvloed. Hy, nadat dit bekeer het, deur die Bruid van daardie dag, 
Noag, het Hy dit 'n waterdoop gegee, dit oordek met water. Dan, regverdigmaking, wat wys dat Hy op 
Sy pad is om hierdie gevalle wêreld, vanaf Eden, weer terug te roep na sy herstel.

53

Toe het Christus gekom en Sy Bloed daarop gestort, dit gereinig en dit opgeëis. [Broer Branham klop 
verskeie kere op die preekstoel — Red.] Sien, dis die wêreld waarin ons nou lewe.

Sien hoe Satan, hier in die Skrif, probeer het om Hom God se plan te laat breek om dit te ontvang, 
dit vir Hom te gee toe hy Hom bo-op die berg geneem en dit vir Hom probeer gee het sonder die koop 
van die Bloed?

Het julle opgelet hoe Abraham, toe hulle hom die land probeer gee het, hy dit met soveel sikkels 
silwer gekoop het voor die mense, as 'n banier, as 'n getuie? “Laat dit vandag bekend word dat Ek hierdie 
begraafplaas gekoop het.” Sien, koop dit! En Satan het probeer om—om Hom die koninkryk te gee wat 
nou aan hom behoort. Hy het dit vir Hom as 'n geskenk probeer gee, maar Hy wou dit nie ontvang nie. 
Want dis, sien, dan kan Satan steeds aanspraak daarop hê. Maar, dit moes gekoop word. Amen. Hy was 
die Woord in die volheid daarvan. Hulle kon Hom nie daarin mislei nie.

54

Dan is dit nou om 'n doop van Vuur te kry.

Sien, dit het nou … Wat het gebeur? Christus het gekom en die Kerk geroep tot bekering, doop in die 
Naam van Jesus Christus, vir die vergifnis; heilig die Kerk; en met die Vuur van God neergedaal en al die 
vuilheid uitbrand, en kom en woon in die menslike hart.

55

Nou, die wêreld, om verlos te word vir hierdie verloste persoon, gebruik Hy Sy selfde metode. Hy het 
dit in water gedoop na die antediluviaanse verwoesting. Het Sy Bloed daarop gestort om dit te heilig en 
dit op te eis. Dis Syne.

56

Satan het probeer sê: “Ek sal dit vir Jou gee.”

Hy het gesê: “Nee, meneer, ek sal dit koop.” Laat dit 'n getuie wees. Hy was verhef as 'n banier dat 
Hy dit gekoop het. Hy het dit gekoop.

Maar nou moet dit deur 'n doop van Vuur gaan, heilige Vuur van God, wat die aarde en die hemele 
rondom dit reinig. Dan is dit gekoop sodat die verlostes daarop kan lewe, daarin kan lewe in vrede. Let 
op, die doop van Vuur is om dit te reinig van sonde, van siekte, van siektekieme, van sondaars, van die 
duiwel en sy hele groep. Hy moet uitgewerp word in die Poel van Vuur. Heilige Vuur van God, kom af van 
God, uit die Hemel, en brand dit op, let op, om dit gereed te maak vir God om in te woon. Want God, in 
die Nuwe Wêreld wat moet kom, moet op die aarde woon. Want jy sê: “God, Hy woon in die menslike 
hart.” Maar Hy en die Bruid word Een en hulle gaan na hulle Tuiste in die Nuwe Wêreld. En dieselfde plan 
van verlossing word gebruik om beide die wêreld en die persone wat daarin woon, te verlos.

57

Sien, die hart moet so gereinig word. Voor God kan neerdaal in die persoon van die Heilige Gees, wat 
Christus is wat neerdaal en in die menslike hart woon, moet dit eers bekeer word. Dit moet in water 
gedoop word, in Sy Naam, om te wys aan wie dit behoort.

58

Dan moet dit gereinig word deur die Bloed van Jesus.

En dan kom die heilige Vuur en Heilige Gees van God neer en brand al die begeerte van sonde uit, die 
hele natuur van die wêreld. “En daarom, hy wat opsetlik sondig nadat hy die kennis van die Waarheid 
ontvang het …” Dan het die Bybel weer gesê: “dis onmoontlik …” “Want, 'n—'n man wat uit God gebore 
is, kan nie sondig nie; hy sondig nie.” Daar is geen manier vir hom om te sondig nie. Hoe kan hy 
terselfdertyd 'n sondaar wees en 'n verloste? Hoe kan ek in die pandjieswinkel wees en buite die 
pandjieswinkel, terselfdertyd? Sien? O, Hy het ons verlos deur Sy Bloed; deur Sy Gees het Hy ons 
gereinig; en kom dan om in ons te woon, die Kerk. Nie die denominasie nie, nou; die Kerk!

Let nou mooi op soos ons dit neem, die plekke waarin ons moet—moet woon. Nou, nou, die—die 
bekering van voor die sondvloed, toe, het waterdoop gebring. Toe het Christus gekom en Sy Bloed 
daarop gestort om dit te reinig en op te eis. En dan kom die volgende, die vernietiging van die wêreld 
soos dit nou is.

59

Al die sonde wat in die hemele daarbo is: “hy is die vors van die krag van die lug,” hy hou (beveg) 
die seëninge van God weg. Daarin kom weerligstrale en tref die aarde en alles, uit die hemele, vlae van 
snydende reën en tifone, tif- … storms en alles, “kom van bo,” wat Satan is: “die prins van die krag van 
die lug.”

Let op, kyk hoe Satan dit probeer neem het, soos ek 'n paar minute gelede gesê het, deur dit vir 
Jesus te gee sonder om dit te koop. Dan het Satan steeds 'n aanspraak, want dis geoormerk, sien. Maar 
Jesus koop dit deur Sy gestorte Bloed en bring dit terug na die regmatige eienaar. Sien? Dis hoe Hy ons 
gekoop het, deur Sy Bloed, hoe Hy die Kerk gekoop het.

60
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En nou reinig sy doop van Vuur dit van alle kieme, al sy siektes, alle kwale, selfs al die geestelike 
dinge; wat deur ons is, ook, dit doen op dieselfde manier; om dit gereed te maak vir God om in te woon, 
in hierdie groot eeu wat kom, die Nuwe Aarde. Sien, Hy verlos dit op dieselfde manier wat Hy met Sy 
mense doen. Hy maak dit alles net dieselfde, Sy plan van verlossing. Want, Hy is die onveranderlike God, 
altyd dieselfde in Sy planne.

Hoe ek julle voorheen gesê het en dit aan julle bekend gemaak het, en deur alle eeue, dat God nie 
kan verander nie; maak dit bekend, elke manier, deur dieselfde.
61

Hy het dit bekend gemaak, Sy eerste boodskap, in die wêreld voor die sondvloed, deur Noag die 
profeet.

Ek het met 'n dierbare broer gepraat wat nou teenwoordig by my sit. Gister het hy gesê: “Een ding 
wat jy gesê het, Broer Branham, wat my altyd geskud het.”
62

Ek het gesê: “Wat is dit, broer?”

En hy het gesê: “Hier is wat jy gesê het,” en dis waar: “'Die minderheid, hoe 'n klein groepie gered 
gaan word in die dae van Koms.' En ons het gepraat van hoe Jesus gesê het: 'Die poort is nou en die 
pad is smal en daar sal maar min wees wat dit sal vind.' Nou let op, die Bybel het gesê: 'Soos dit was in 
die dae van Noag waarin agt siele gered is deur water, so sal dit wees met die Koms.'”

Ek het gesê: “Broer, jy moet net …”

Hy het gesê: “Onthou, daar is net agt siele daar.”

Ek het gesê: “Jy het net die helfte van die prentjie.”

Tog, Noag was 'n tipe van die oorblyfsel wat oorgedra is, nie die weggeraapte klomp nie. Henog, een 
man, het in die Wegraping gegaan voor die vloed gekom het, gewys dat die Kerk nie in die verdrukking of 
enigiets daaromtrent ingaan nie. Henog was weggeraap, een man. O, die kerk mag 'n getal wees; maar 
die Bruid gaan 'n baie klein groepie wees wat die Bruid sal uitmaak. Nou, die kerk mag 'n groot getal 
wees; maar, die Bruid, julle sien, vergelyk agt met een. Agt keer minder sal die Bruid wees as die kerk.

63

“En as die regverdiges kwalik gered word, waar sal die sondaar en die goddelose verskyn,” hulle wat 
van beter weet, om dit te doen, en voort te gaan en dit in elk geval te doen? Diegene wat die reëls van 
denominasie volg in plaas van die Woord, waar sal hulle verskyn, tog genoem Christene, wat die Naam 
van Christus neem?

Nou, perfek, Noag was 'n tipe van diegene wat oorgedra is. Onthou, toe Noag uitgekom het, was 
Gam by hom. Sonde was steeds daarin. Sonde het reguit voortgegaan, deur die ark. Ongeloof, twyfel, 
het oorgegaan in die ark, gedra bo die oordeel. Maar Henog het hoër as die ark gegaan, hy het in die 
Teenwoordigheid van God ingegaan. Maar Noag het deurgegaan en uitgekom en daar was steeds sonde; 
tipe van die Millennium, van die wêreld se toestand.

64

Die Millennium is nie die einde daarvan nie. Daar sal steeds tyd wees na die Millennium. Die Millennium 
is 'n tydsbestek; maar nie die Nuwe Aarde nie. Nee, inderdaad. Let op, daarin, ons sal na 'n rukkie 
daarby uitkom.

Sien, die aarde, verlos, gaan weer terug na sy oorspronklike Eienaar. Dit het … Hy het dit van Satan 
weggeneem. Hy het getrek, die aarde weggeneem van Satan, net soos Hy jou weggeneem het van 
Satan, soos Hy die vroutjie by die put weggeneem het van Satan. Daar het die priester gestaan, gedink 
hy was by God en hy het niks gehad nie. Sien?

65

Ek wil dit graag vir julle net 'n oomblik teken. Nou, ons wil dit baie duidelik kry, so kyk nou mooi na 
hierdie lering. [Broer Branham teken illustrasies op die swartbord vir die volgende paar paragrawe — 
Red.]

66

Nou, hierdie hier, hier is God. God, wat die Ewige is, sonder … Daar is niemand behalwe Hy nie. Maar 
in God het Hy eienskappe gehad. Nou, hierdie hier verteenwoordig die Woord, die Woord van God, wat 
vlees geword en onder ons gewoon het in die persoon van Jesus.

Nou hierdie hier, die kêrel hier, ons gaan hom so maak. Nou, dit word die vrou by die put genoem. 
Hierdie is die priester, Fariseër. En waar julle dit sien, oop swartbord, beteken genade en verlossing.

Nou: “In die begin was die Woord. En die Woord het vlees geword en onder ons gewoon.” Die drie 
stadiums. Dit was eers 'n eienskap, was in God, dat Hy aan Homself gedink het as mens; en dit het Hom 
oorgedra om Jesus te wees; en nou, as jy ooit Daar sal wees, was jy toe met Hom. Want daar's net een 
vorm van Ewige Lewe, dis God; en jy moes 'n deel van God wees aan die begin, nie wat jy net hieronder 
gekies het nie. Hy het jou gekies. “Almal wat die Vader My gegee het, sal kom.”

67
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Nou kyk hier na hierdie priester. Ons vind sy onderste deel, hier, sy lewe in die verlede, agter hom, 
sy voorbestemming hier, is sondig.
68

Hier is hel, hieronder.

Nou, hierdie klein deeltjie hierbinne wat lyk soos die swartbord, wat sy reinheid voorstel. Hy was 'n 
priester. Hy was 'n eerbare man. Dit het dit verteenwoordig. Hy was, ook, moes 'n goeie man wees, of 
hy kon nie 'n priester wees nie. Maar julle sien hoe hy dit gekry het, was intellektuele geleerdheid.

Nou, hierdie vroutjie, haar eerste lewe, hierbo, sy was 'n prostituut, sy was heeltemal gebroke. Maar 
diep binne-in haar, hier, was net 'n klein bietjie begrip. “Ek weet wanneer die Messias kom …” Sien? Sien, 
dit was daar.

69

Let op, toe Jesus gekom het en die Woord gemanifesteer het, omdat die Woord die gedagtes wat in 
die hart was, onderskei het; soos Hebreërs 4 sê Dit sal, 4:12, dat Hy sou. “Die Woord was 'n onderskeier 
van die gedagtes van die hart,” en Hy het gekom as die Seun van die mens, die Profeet. Wat het 
gebeur? Hierdie priester, met slegs intellektuele geleerdheid, het gesê: “Dis 'n duiwel,” want dis wat sy 
denominasie dit genoem het. Wat het dit gedoen? Hy het geen verteenwoordiging gehad nie, so dit het 
hom uitgeskakel.

Maar hierdie vroutjie het niks gehad om aan te bied nie; sy was so smerig en vuil as wat sy kon 
wees. Maar, let op, diep binne-in haar het sy verteenwoordiging gehad, sien. En toe, sy het gesoek 
hierna om vlees te word.

70

En toe Hy gesê het: “Gaan haal jou man en kom hier.”

Sy het gesê: “Meneer, ek het niks.”

Het gesê: “Jy het die waarheid gesê, want jy het vyf en die een wat jy nou het, is nie joune nie. Jy 
het vyf gehad. Dit maak ses wat jy gehad het.”

Sy het gesê: “Meneer!” (Nie: “Jy's,” nie “Beëlsebul” nie) “Ek sien dat U 'n Profeet is. Nou, ons weet 
die Messias, wat Christus genoem word, sal kom. En wanneer Hy kom, sal Hy dit doen.”

Hy het gesê: “Ek is Hy.”

Geen twyfel meer nie. Jy hoef dit nie te verduidelik het nie. Sy het dit gesien. Sy het dit geglo. Weg 
het sy gegaan! Hoekom? Wat het Dit aan haar gedoen? Dit het haar verlos.

Nou kyk, Hy het gekom om 'n Verlosser te wees. Is dit reg? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Wat 
beteken verlos? “Bring terug.” Waarom het Hy nie die priester gekry nie? Hy was nooit daarbo nie. Sien? 
Sien, hy het geen verteenwoordiging gehad nie.

Hy het gekom om te verlos wat geval het. In die val het dit deurmekaar geraak met daardie meisie; 
maar God het haar in Sy denke gehad voor die grondlegging van die wêreld en Hy het gekom om haar te 
reinig. Sien? Toe het Hy … Sy het Ewige Lewe gehad. Sien?

Waar, die priester, wat het dit aan hom gedoen? Dit het hom reguit teruggestuur na sy bestemming. 
Hy het niks gehad nie, om mee te begin, net intellektuele geleerdheid.
71

Nou luister, vriend, as die enigste ding wat jy het net intellektuele geleerdheid is, kry jy iets anders 
as dit. En jy sal nooit in staat wees om Dit te kry tensy jy verteenwoordiging het nie. Dis waarom ek glo 
jy kom van die ooste en weste, noord en suid; die Woord, lewend, gemanifesteer.

Let nou op hoe Hy Sy weg bekend maak deur Sy profete, in die begin. Hy het dit nooit verander nie.72

[Leë kol op band — Red.] … verlossing. Hy het 'n man geregverdig; hom geheilig; het die Heilige Gees 
en Vuur gestuur en die sonde uit hom gebrand en in Hom gewoon, Hyself.

Hy doen dieselfde met die aarde, wat Hy gaan gebruik in 'n verlossingsplan. Dit het bekeer en is in 
water gedoop, in … deur Noag. Jesus het gekom en dit geheilig deur Sy Bloed daarop te drup en dit 
opgeëis. En in die Nuwe Aarde wat moet kom, is dit om 'n heilige Vuurdoop te hê, om dit te reinig van 
elke duiwel, elke kiem, elke siekte, alles wat daar is, en dit opnuut te maak. “Ek het 'n Nuwe Hemel en 'n 
Nuwe Aarde gesien.”

Jy word 'n nuwe persoon. Amen! Nie net 'n ou een wat gelap is deur by 'n kerk aan te sluit of 'n 
nuwe bladsy te probeer omblaai nie, maar jy is 'n volledige splinternuwe eenheid. God neem die ou man 
en brand hom heeltemal uit met die Heilige Gees en Vuur en kom Self, stuur jou verteenwoordiging af. 
“Niemand kan na My toe kom tensy My Vader hom getrek het nie. En almal wat die Vader My gegee het, 
sal na My toe kom.” Sien julle dit? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Dieselfde plan; dieselfde manier.
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Satan was … sal van die aarde weggeneem word, net presies soos Satan van jou weggeneem is. 
Satan kan nie pla nie; of, hy kan versoek, maar hy kan nie 'n wedergebore Christen kry nie. Want God, 
van die grondlegging van die wêreld af, het hom vooruitgesien en Jesus gestuur om hom te verlos, en die 
Bloed spreek vir hom. Hoe kan hy sondig wanneer dit selfs nie deur God gesien kan word nie? Hy doen 
nie eens … Die enigste ding wat Hy hoor is jou stem. Hy sien jou verteenwoordiging. Amen! Dit is waar. 
Sien?

73

Op dieselfde manier, want die wêreld is een van Sy eienskappe net dieselfde as wat jy een van Sy 
eienskappe is. Die wêreld word een van Sy eienskappe, want dit was God se denke, in die begin. Om 'n 
wêreld te hê, om op 'n Troon te wees, om 'n Koning te wees, om 'n Verlosser te wees, om 'n Geneser te 
wees, dis Sy eienskappe.

74

Net soos 'n eienskap van jou. Ek kan nie sê 'n—'n “paal” tensy ek aan paal dink nie. Ek kan nie 
“mens” sê tensy ek aan die mens dink nie. En wanneer ek aan die mens dink, dan sê “mens,” is die denke 
my eienskap en die uitdrukking is die woord. Sien?

75

Soos Jesaja, hoe kon hy sê, dat: “'n Maagd sou swanger word”? Wat is 'n gedagte?

Nou, baie van julle wonder hoe hulle, daardie onderskeiding kom. Ek gaan julle vertel. Sien, dis 'n 
woord wat ek sê. En dit is nie my denke nie, want ek weet nie. Ek weet nie van die denke daarvan nie. 
Hoe kan ek jou sê wie jy is en waar jy vandaan kom, wanneer ek jou nie ken nie? Hoe kan ek jou sê wat 
jy tien jaar gelede gedoen het, as ek jou nog nooit in my lewe gesien het nie? Hoe kan ek jou sê waar jy 
sal doen en wat jy sal doen tien jaar van nou af? Hoe weet ek die toekoms? Maar dit is Iemand anders 
se gedagte.

76

“Laat die gesindheid wat in Christus was, in julle wees. Laat die gesindheid wat in Christus was, in 
julle wees.” Sien, dan is dit nie jou denke nie. Dis Sy denke, deur jou. En jy druk nie jou eie woorde uit 
nie; jy druk Sy Woorde uit.

Dis hoeveel keer die broers deurmekaar raak, met interpretasie van tale en dinge. Sien, hulle sê 
dinge wat nie reg is nie, hulle besef nie dat dit Satan is nie. Julle sê: “In die tuin van God?” Wag net tot 
ons klaar is, vind uit of dit nie is nie, of nie. Die onkruid en die koring groei in dieselfde land. Hulle lewe 
albei deur dieselfde son en dieselfde reën. Sien?

77

“Maar as daar een onder julle is wat 'n profeet is, sal Ek die Here met hom spreek. En as wat hy sê 
gebeur, dan is dit Ek, sien, want hy druk nie sy eie uit nie. Hy druk My gedagtes uit, My eienskappe van 
die dinge wat moet kom en Ek sal sy mond gebruik om dit uit te druk. En nadat hy hulle gesê het, moet 
hulle gebeur. Hemele en aarde sal verbygaan, maar My Woord sal nooit faal nie.”

Jesaja het gesê: “'n Maagd sal swanger word.” Dit handel dit af. Sy gaan swanger word. Wat God 
gesê het, doen Hy.

O, maak bekend deur Sy profete al Sy manifestasies, want dis Sy eienskappe van Sy gedagtes 
uitgedruk.
78

Nou, hier was dit, in hierdie vroutjie. Sy was een van Sy eienskappe. Sien?

En daar was die priester, wat die Lig verteenwoordig het. Hy het dit uit die Bybel geleer. Hy het 
geleer dat God God was. Hy het geleer dat heiligheid reg was. Hy was geleer dat daar 'n wet van God 
was. Hy het dit geleer vanweë 'n intellektuele begrip. En hy is in die regte geslag gebore; hy was 'n 
Leviet. Maar hy het dit net deur intellektuele begrip geweet. En toe die Lig van die uur … Sien, hy het 
dit geleer deur wat gebeur het, nie wat besig was om te gebeur nie; wat gebeur het! En toe hy gevind 
het wat gebeur het, het sy denominasie niks Daarvan gesê nie, daarom het hy geen verteenwoordiging 
Daarvan gehad nie.

Maar hier was die Verlosser op aarde in daardie tyd om daardie eienskappe van God te verlos en sy 
het dit ontvang. Sy het dit nooit bevraagteken nie. Sy het gesê: “Wanneer Messias kom, sal Hy dit 
doen,” en dit het dit afgehandel. En sy het dit gesien gebeur, so … Hy het gesê: “Ek is die Messias,” so 
dit het dit afgehandel. Geen vraag meer nie. Sy het net gegaan en vir almal gesê: “Kom, kyk Wie ek 
gevind het.”

79

Hierdie prosesse maak ons skoon, 'n tempel vir Sy woonplek: regverdigmaking, heiligmaking, doop 
van die Heilige Gees met Vuur. Dit doen die reiniging van (ons) hierdie tempel.
80

So, soos ou wêreld se raam nie verwoes het nie, by die waters toe dit afgewas is; die raamwerk van 
die planeet, die ou raamwerk, die … al die grond, al die goed wat God op die aarde gesit het, is nie 
vernietig toe die eerste wêreld vernietig is nie. En die Bybel het gesê dit was “vernietig,” maar dit het 
nooit die raamwerk vernietig nie. Dit het net die sonde en sondaars wat daarop was vernietig. Die 
raamwerk het gebly.

81
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Maar, julle sien, as regverdigmaking, soos julle Baptiste en Metodiste daaraan wil dink, net 
regverdigmaking, glo en gedoop word, dis nie genoeg nie. Jy sal reg terugdwaal na die dinge van die 
wêreld en jou hare knip en kortbroek dra, en alles anders. Sien, daar het nog niks gebeur nie. Jy het net 
teruggekyk en gesien jy het verkeerd gedoen.

82

Wat het regverdigmaking aan die wêreld gedoen? Nooit iets daaraan gedoen nie; het weer reguit 
begin, net soveel sonde as wat dit ooit was. Dis hoe 'n mens maak en dis hoe hy verder gaan.
83

Dis hoe die groot evangelis, Billy Graham, behoort te sien. Hy het gesê: “Ek gaan en het 
dertigduisend bekeerlinge, kom terug binne 'n jaar en het nie dertig nie.” Dis al hoe verder hulle gegaan 
het. Sien? En sekerlik, hulle bekeer. Ek glo hulle bekeer hulle; die meeste van hulle, of sommige van hulle, 
ten minste. Maar dit is nie wat dit neem nie. Dit bewys dit hier.

Nou, so die ou wêreld raamwerk is nie vernietig deur die water nie. Die wêreld was net afgewas. Dit 
het sy doop gekry. Dit is gedoop.
84

So sal die raamwerk bly, hoewel dit deur Vuur verbrand word. Dit vernietig nie die aarde nie, sien, dit 
vernietig net die sonde wat daarop is.

Let hier op, party van julle Bybelstudente en veral Doktor Vayle wat na my kyk. Let op in Petrus, in 
die 2de hoofstuk van Petrus hier, 3de hoofstuk, liewer, gebruik hy die woord “wêreld,” as 'n Griekse woord 
kosmos, wat beteken:“die wêreldorde.” “Die aarde sal verbygaan, die elemente met vurige hitte smelt.” 
Sien? Beteken nie dat die aarde, die planeet, sal verbygaan nie. Maar die wêreld, kosmos, die politiek, 
die sondaars, die stelsels, sonde, siekte, kieme, alles wat verkeerd is, sal verbygaan. Alles wat eens …

85

God het eenkeer die hemele geskud, maar hierdie keer het Hy gesê Hy sal die aarde, hemele en 
aarde skud … “Hy het die aarde geskud,” liewer: “en dan sal Hy hierdie keer die hemele skud.” Sien? 
“Want ons ontvang 'n Koninkryk wat nie kan wankel nie.” Dis 'n Ewige Koninkryk. Kyk hoe hy daarnatoe 
gaan.

Let op hier, Petrus het gesê: “En sal smelt met vurige hitte en die werke daarin verbrand,” nie die 
planeet nie. “Die werke daarin,” die werke van die mens, al hulle politici en hulle skemas, en al hulle 
denominasies en mensgemaakte skemas, sal almal daarmee saamgaan wanneer dit brand.

86

“En—en die hemele sal verbygaan met 'n groot geraas.” Het julle hier opgelet? “Hemele sal verbygaan 
met 'n groot geraas.” Luister! Die hele aarde sal aan die brand wees en sal die gasse wat in die aarde is 
aan die brand steek en dit ontplof. Dis presies. Praat … Die Bybel het hier gesê, Petrus het gesê: “En die 
hemele sal verbygaan, en aarde, met 'n groot geraas.” So 'n ontploffing sal dit skud, o, goeiste, want dit 
moet elke siekte doodmaak, elke distel, elke doring. Alles wat daar gedoen moet word, sal die Vuur dit 
verbrand. En onthou, dis nie heeltemal net 'n letterlike vuur nie, dis ook 'n heilige Vuur, sien, wat Satan 
en al syne, al die duiwels sal wegneem. “Beide hemel en aarde,” amen, “sal verbygaan,” al die kieme 
doodmaak, alle insekte, alle natuurlike lewe daarop en daaromheen, selfs die H2O (die water) sal ontplof. 
Dink daaraan. Praat van 'n geraas!

87

Julle dink daardie geraas hierbuite in Tucson was iets, toe Hy die ses Seëls oopgemaak het, wat die 
land rondom geskud het en die praatjies veroorsaak het. Wag totdat hierdie aarde haar doop ontvang!

Julle weet, wanneer 'n man die doop van Vuur ontvang, is daar 'n klomp geraas daarrond. Hulle dink 
dis 'n skande om mense so te hoor skree en skree. Wag net totdat hierdie aarde haar doop kry!
88

Ja, dit sal verduidelik. … dit ontplof, die H2O, die water, want die Bybel het hier in Openbaring 21 
gesê: “en daar was nie meer see nie,” ontplof dit. Dit sal die hele oppervlak van die hele aarde verander. 
Sy sal bars en in stukke blaas. Al die buitekant, die kors, en vir honderde voet onder dit, sal net 
eenvoudig heeltemal afgebreek word. Die atmosfere, die gasse wat nou in die aarde is, waar hulle hierdie 
missiele vind wat nie daardeur kan kom nie, 'n groot sfeer daarbo, ver bo in een of ander soort sfeer 
waar daar allerhande gasse is, sê hulle; en dit sal bars. Die heilige toorn van God sal daarop kom, sien, 
en sal dit reinig, sal die hele oppervlak verander.

Nou, baie van julle wat hierdie woord wil neerskryf, die Griekse woord: “verbygaan.” Dit kom van die 
woord … Ek moes dit vind. Ek het gedink: “Hoe gaan hierdie wêreld verbygaan en tog gaan ons daarop 
lewe?” Maar as julle sal oplet, party van julle mense wat dit wil neerskryf, ek sal dit vir julle spel. Ek kon 
dit nie uitspreek nie, p-a-r-e-r-e-c-h-o-m-i-a. Ek weet nie hoe om dit uit te spreek nie.

89

Nou, so, soos ek gesê het, wanneer ek … Die inspirasie tref my vir iets, dan gaan ek terug om die 
woord uit te vind. Nou, hier, ek kan nie die woord spel nie, of ek kan—ek kan dit nie uitspreek nie. Maar 
daarin het die Here my steeds 'n weg gegee. Ek gaan en vind uit wat daardie woord beteken, dan het ek 
dit gekry. Sien? Toe het ek dit weer gekry. Sien?

Hemele en aarde sal verbygaan, nou, hierdie woord beteken: “gaan van een  vorm na  'n  ander.”  Dit
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beteken nie “uitwissing,” soos die Engelse woord sou beteken, verbygaan nie, dis vernietig. Maar die 
Hebreeuse woord, of die Grieks hier, beteken nie heengaan nie; dit beteken: “van oorgaan van een ding 
na 'n ander.” Kyk, maar: “om van een toestand oor te gaan,” sê dit: “na 'n ander.”

Nou let op, Paulus het dit gebruik, as julle dit nou wil lees. Skryf dit neer, julle kan dit later lees. In 
Titus 3:5, gebruik Paulus hierdie selfde woord, beteken wedergeboorte van die mens, dat die mens 
oorgegaan het van 'n sondaar na 'n heilige, nie heeltemal vernietig nie. Wanneer 'n man verander word, 
word hy nie vernietig nie, maar hy's 'n veranderde persoon. Hy is verander van wat hy was na wat hy is, 
nie vernietig nie.

90

Jesus het dieselfde woord gebruik in Matthéüs 19:28; nou, nie 28:19 nie. Nou, 19:28, het Hy vir 
hulle gesê: “Julle sal saam met My sit in My Vader se Koninkryk, wedergebore,” julle sien, “verander,” 
wanneer julle verander het. Hy het dieselfde woord gebruik.

91

En Hy het dieselfde woord gebruik toe Hy gesê het, vir die vul, gesê: “Maak die vul los en laat hom 
gaan.”

Het dieselfde ding gesê by die opstanding van Lasarus: “Maak hom los! Verander hom! Hy's 
vasgebind; laat hom gaan!”

Wat beteken dit? Die aarde sal losgemaak word uit die greep van Satan. Dit sal losgemaak word. Dit 
sal losgemaak word van politiek, dit sal losgemaak word van denominasionele godsdienstige stelsels; om 
gebruik te word vir die Koninkryk van God, om dit hier op die aarde te vestig. Maar solank dit in die 
hande van Satan is, politiek … Satan die heerser van die aarde, hy besit dit; dit het aan hom behoort, 
maar nou het Christus dit verlos.

Eens op 'n tyd was ek sy eiendom, maar nie nou nie. Eens op 'n tyd was daardie vroutjie sy 
eiendom, maar nie nou nie. Sien, Hy het gekom om die greep daarvan los te maak. Hy het die greep van 
sonde, van Satan, op my lewe, op jou lewe losgemaak en nou is ons nie syne nie.

92

Het julle my dikwels hoor sê, in gebed: “haal jou hande van God se eiendom af”? Sien? Amen! Hê 
geloof om op jou eie aanspraak te maak. Dis jou regte. “Neem jou hande van haar af! Neem jou hande 
van hom af!” Sien, geloof sal dit doen. O, goeiste! Nie dit vernietig nie, maar, net: “Haal jou hande 
daarvan af,” om dit los te maak, dit te laat gaan, dit weg te gee. Dit verander.

Die aarde sal verander. Politiek sal verander. Die godsdienste sal verander. Die denominasies sal 
verbygaan. Politiek sal verbygaan. Die Koninkryk van God sal gevestig word.

Ons lees in Johannes, lees Johannes in Openbaring 6:14, sien: “dit het weggegaan soos 'n boekrol.” 
Die Bybel het gesê die … dat dit … Johannes het gesê: “Ek het die hemel en die aarde sien weggaan 
soos 'n boekrol.” Johannes, Openbaring 6:14.

93

Jesus het gesê: “Hemele en aarde sal verbygaan,” of, met ander woorde: “hemele en aarde sal 
verander word.” Sien, het daardie selfde woord weer net daar gebruik.

Nee, nie vernietig nie. Want later in Openbaring 21:2 tot 24, het hy die Nuwe Jerusalem sien 
neerdaal van God uit die Hemel en sit op hierdie aarde. Dit beteken nie dit sal vernietig word nie. Die 
stelsels sal verander word.

Daniël het dieselfde ding gesien. 'n Rots het die wêreld getref, is uitgekap sonder hande; en die hele 
beeld van die stelsels is afgebreek en het soos kaf geword op 'n somerdorsvloer, en die wind het dit 
weggewaai. En die Rots, Self, het gegroei tot 'n groot Berg wat die aarde bedek het. Hou daardie Berg 
nou dop, binne 'n rukkie. Daardie Berg het die aarde bedek.

94

Ook vind ons hier uit, oorkant in, ook, in Openbaring daar, het dit gesê: “Die konings van die Nuwe 
Aarde sal hulle eer en heerlikheid daarin bring.” In die aarde sit … Die Nuwe Jerusalem sit op hierdie 
aarde. Sien, dit het net verander.

Jy's dieselfde man, in gestalte, wat jy was toe God jou geroep het, dieselfde vrou. Maar, julle sien, 
wat dit gedoen het, dit was 'n wedergeboorte. Die ou lewe het verbygegaan. Die ou begeerte het 
verbygegaan. Wanneer julle altyd daarvan gehou het om te drink, en vloek, en 'n bohaai op te skop, en 
te stry, en rond te hardloop, en onsedelik, het daardie ding net gesterf. Sien? Maar nou is julle gebruik … 
Toe was jy Satan se instrument; nou is jy verlos.

95

En dis wat die wêreld sal wees, op dieselfde manier, verlos, 'n Nuwe Hemel en Nuwe Aarde.

Net soos jy: “Jy is 'n nuwe skepsel.” En die Griekse woord daar, enigiemand weet, het gesê: “Jy is 'n 
nuwe skepping.” Amen! 'n Nuwe skepping in dieselfde ou tempel. Halleluja. Kyk wat nou hier gebeur. 
Heerlik! Goed.
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Nou vind ons dat hierdie aarde die konings van die aarde sal hou.96

En weer in Matthéüs 5:5, het Jesus gesê: “Die sagmoediges sal die aarde beërwe.” Dit gaan nie, 
gaan net 'n ander aarde hê. Dit gaan net dieselfde aarde wees. Ek probeer om die—die plan van 
verlossing voor julle te kry, voor, as ek niks anders kry nie, sien. Die Vuurdoop daarop is net om dit te 
reinig en dit 'n geskikte plek te maak vir Sy sagmoediges om in te woon. Sien? O!

Soos Hy met ons gedoen het, Sy skepping, om in te lewe. Voor Hy daarin kon kom, moes Hy ons die 
doop van Vuur gee; dan kom die Heilige Gees in en lewe, doop van Vuur. Dan, wanneer jy daardie doop 
van Vuur kry, dan kan die Heilige Gees inkom. Wat? Soos Dit maak, verbrand Dit alles teenstrydig met die 
Woord, uit jou uit. Sien? Dit sal niks anders glo as die Woord nie, want Dit is die Woord. Sien? Sien? 
Sien?

Nou, dis wat ons nou die dag gepraat het, die bewys van die Heilige Gees. Sien? Die bewys van die 
Heilige Gees is wanneer jy die Woord kan ontvang; nie een of ander stelsel nie, maar het 'n duidelike 
begrip. Hoe weet jy die Woord is duidelik, verstaan Dit? Kyk hoe Dit Ditself bevestig.

97

“Wel,” sê jy: “ek sien dit doen dit en dat.” O, ja, onkruid lewe op dieselfde manier. Sien?

Maar dit moet die hele Woord wees. Om die Bruid te wees, moet jy deel van Hom wees. Hy is die 
Woord. Sien? En watter deel van Hom is dit? Die Woord wat belowe is vir hierdie dag wanneer Hy Sy 
Bruid roep. Wees 'n deel Daarvan. Begryp julle dit? Nou, moenie—moet dit nou nie verloor nie. Let op.

En Hy maak dit 'n geskikte plek om deur Ewigheid te lewe.

Let op, dit word steeds nie verwys na … Hierdie Millennium heerskappy, die duisend jaar, is nie die 
Nuwe Aarde nie. Sien, die Millennium heerskappy is 'n ander heerskappy. Dis waarin ons ingaan, die 
Millennium, maar dit is nie die Nuwe Aarde, die Nuwe Hemel nie. Nee, nee. Dis net 'n rusplek, sien, 'n 
rusperiode, glad nie die Nuwe Hemele en Nuwe Aarde nie; want, julle sien, in die Millennium het ons dinge 
wat nie Daarin wil ingaan nie. Dis 'n tipe van die ou sewende dag, buite by Eden; die sewende dag, 
nadat Hy die wêreld gemaak het. Die sewende dag, het Hy in Eden gerus, en die Millennium.

98

Sien, die wêreld het nou byna sesduisend jaar oud. Sien? Elke tweeduisend jaar het dit 'n—'n 
vernietiging gehad. Sien?
99

Eerste tweeduisend het die vloed gekom en Hy het dit gedoop met (wat?) water.

Volgende tweeduisend het Jesus gekom om dit te heilig en dit op te eis, Sy Bloed daarop laat val, dit 
Syne genoem. Goed.

“Ek sal weer kom,” uh-huh, nou as Koning met Sy Koningin, en die tweede tweeduisend jaar (wat 
doen Hy?) Hy kom en gee Sy rusperiode.

En brand haar dan af en eis dit op vir Sy Eie; plaas Sy Eie daarop terug.

En let op, nie die volmaakte wêreld nie, hierdie Millennium, dis 'n tipe van die sewende dag. Dan kom 
die Wit Troon Oordeel. Sien, ons het steeds oordeel. Ons is steeds in tyd in die Millennium. Dis 'n dag, 
eenduisend jaar. Dis 'n tydelement. Nie, moet dit nou nie deurmekaar maak met die Nuwe Aarde nie, 
want dit is nie.

Julle mag dit vir my sê. Nou ek voel net iemand mag dit vir my sê, dat: “Nou, Broer Branham, wat 
gaan jy nou doen? Jy het uit jou volledige sewes uitgeloop. Waar gaan jy nou doen? Nou, jy's 'n 
dispensasionalis.” Wat ek is. Ek glo dat God ook is. Let op, let op. “Jy het uit dispensasietipes 
gehardloop. Want as jy iets buite daardie sewende dag gaan sit, hoe gaan jy dit kry? Waarheen gaan jy 
nou?”

100

Goed, ek sal julle aandag op iets vestig, sien. Uh-huh. Sien? So, ek is nie uit nie—ek is nog nie uit 
bedelings nie. Ek het nog 'n Skrif hier. En onthou, alles Daarvan moet vervul word, elke stukkie Daarvan. 
Sien?

Nou sê jy: “Broer Branham, jy probeer iets daar ver anderkant daardie sewende dag te plaas, 
daardie sewende-dag sabbat.”
101

Soos God die aarde gemaak het en ses dae gewerk en die sewende gerus het, was dit net 'n tipe 
tyd, tyd. Maar ek het pas hier gesê, ons word Ewig.

“So waar is jou tipe nou? Jy het gesê jy's 'n tipoloog. So, jy, jy het nou uit tipes gehardloop.” Nee, 
ek het nie. Laat ons net uitvind of ons het.

Laat ons na Levitikus gaan, terug in die 23ste hoofstuk van Levitikus. Nou wil ek hê julle moet oplet 
in Levitikus, waar ons verlede Sondag was, of verlede … Dit is wat my die idee gegee het, net hier. Die
102
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23ste hoofstuk van Levitikus en die 26ste vers.

Onthou nou, daar is sewe feesdae. Die fees van die basuine, die fees van—die tabernakels, die fees 
van die gerf wat wuif, die … Dit alles, daar is sewe groot feesdae, dit was net 'n tipe van die Sewe 
Kerkeeue. En onthou julle hoeveel sabbatte daar tussen die een en die ander was? Sien, sewe sabbatte 
tussen pinkster en die basuine, wat Sewe Kerkeeue was. En daar was sewe feesdae, wat die Sewe 
Kerkeeue verteenwoordig. Hou jou getalle aan die gang.

Sê: “Wel, nou, Broer Branham, jy het klaar uitgehardloop. Jy het jou sewe.”103

Goed, laat ons die laaste fees neem, wat die Loofhuttefees is. Let nou op hier in die 36ste vers.

Sewe dae lank moet julle aan die HERE vuuroffers bring: op die agtste dag—op die agtste 
dag moet daar 'n heilige samekoms wees; en julle moet aan die HERE 'n vuuroffer bring; en 
dit moet 'n vaste diens wees; en jy mag geen beroepswerk daarin doen nie.

Nou het ons 'n “agtste dag.” Nou, daar is net sewe dae, maar hier praat ons van “die agtste dag,” 
heilige samekoms, samekoms. Let op: “Doen geen werk daarin nie.” Die agtste dag, is (wat?) terug na 
die eerste dag. Wel, dit spreek van Ewigheid, soos sy rondrol sonder 'n stilhouplek. Amen. Sien julle dit? 
[Gemeente sê: “Amen.” — Red.]

Let op, dit was ook op hierdie agtste dag. Laaste dag, die Fees van die Tabernakels, let op daarna, 
na die laaste feesdag, na die laaste Kerkeeu, na die laaste volledige sewe dae op die aarde, na die 
Millennium, dat hierdie Heilige Konvokasie kom.

104

Onthou, hierdie is Fees van Tabernakels, Tabernakels, “bymekaarkomplekke.” Amen! Waar: “In die 
Millennium,” het die Bybel gesê: “sal hulle huise bou; hulle sal woon.”

Maar in die Nuwe Aarde het Hy alreeds gegaan en die plek voorberei. Dis gebou. Ons het niks te 
doen met die bou daarvan nie. Amen. Ewig! O, ek het net daardie Woord lief! Goeiste! 'n Heilige 
Konvokasie, die agtste dag. Wat net sewe dae is. Dan op die agtste dag, wat weer terugkom na die 
eerste dag, kom reguit terug na die eerste dag, die agtste dag is 'n Heilige Konvo- … Konvokasie.

Let op, sewe dae, het net te doen met die ou skepping, wêreldtyd. Sewe dae, dis die Millennium, die 
rusdag. Soos God ses dae gewerk het, het die sewende gerus; die Kerk werk ses dae, en rus die 
sewende, maar jy is steeds in die tydelement. Ek praat nie van die Ewige nie.

105

Maar, julle sien, daar is nie so-iets soos agt dae nie; jy gaan weer terug na die eerste dag, sien, die 
eerste dag.

Die sabbat praat van die ou wet wat sou verbygaan. Die onderhou van 'n sabbat, wat “verbygegaan 
het,” of, het ek gesê: “verander na 'n ander.” Dit het nie verbygegaan nie; dit het net verander van die 
ou wet, om 'n sekere dag van die week te onderhou.

106

Jesaja, die 19de hoofstuk, het gesê, ek glo 28:19, het gesê: “Gebod moet op gebod wees; hier 'n 
bietjie en daar 'n bietjie.” “Hou vas aan dit wat goed is.” “Want met stamelende lippe en ander tale sal Ek 
tot hierdie volk spreek. En hier is die rus.” Sien?

Jy gaan in die Lewe in, hou nie 'n dag of skaduwee nie. Paulus het gesê, daar in Hebreërs die 4de 
hoofstuk. “Julle onderhou dae en skaduwees en sulke dinge; Ek is bang vir julle ondervinding.” Sien, ons 
gaan nie in sekere dae en bevele in nie. “Jy het oorgegaan van die dood na die Ewige Lewe,” nie dae en 
tye nie. Jy het oorgegaan in die Ewigheid. Dis die heilige konvo- … samekoms, samekoms, liewer.

Sewe dae, kyk, wat “verbygaan,” of, het ek gesê, sal “verander na 'n ander.” Agt dae handel oor 
nuwe skepping, sien, nie ou skepping nie. Agt dae is nuwe skepping.
107

Want dit was op die agtste dag dat ons Here uit die dood opgestaan het. Daar is jou ander 
samekoms, die heiligheid; sonder om die sabbatte, hoegenaamd, of die Loofhuttefees, die fees van 
hierdie en die Pinksterfees te onderhou nie. Jesus het opgestaan uit die dood vir ons regverdigmaking, op 
die agtste dag. Na die sewe sabbatte, of sewe dae, Sewe Kerkeeue, het Jesus uit die dood opgestaan. 
Agtste dag, wat 'n heilige samekoms is, sien, wat die eerste dag is.

Sien, jy het klaar deur tyd gegaan en weer in die Ewigheid geval; nie onderhou van dae en onderhou 
sabbatte nie; en nuwemane en sulke dinge. “Maar Hy het verbygegaan,” het jou vorm verander; nie 
vernietig nie. Glorie! “Maar oorgegaan uit die dood na die Ewige Lewe.” O, wat die Bybel ons wel leer! 
Sien, van die een na die ander oorgegaan.

Goed, “verby,” die ou sabbat is verby. Jesus het op die agtste dag opgestaan. Dit was 'n plegtige 
dag, heilig. En dit was nie 'n dag nie; Want dag, 'n tyd, het klaar verloop. Dit het oorgegaan in die 
Ewigheid. Sien, dit het weer reg teruggeswaai na die eerste dag. Sien?

108
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Ewigheid is soos 'n—'n ring. Jy kan geen hoek daaraan vind nie. Jy kan geen stopplek in 'n perfekte 
sirkel vind nie. Jy gaan aan en aan. Ek gee nie om hoe ver jy gaan nie, jy gaan steeds. Jy kan so begin 
rondgaan; gaan deur die vloer, gaan deur die aarde, gaan bokant die aarde, jy gaan steeds … [Leë kol 
op band — Red.]

Alle dinge wat hieronder geskep is, is verdraai, nie geskape nie, deur Satan, sal uitval wanneer die 
groot goue klok lui en 'n Basuin weerklink.

En destyds aan die begin, waar die ankerpaal in Eden gemaak is, toe die mens na die aarde gekom 
en hy geval het, het 'n klein lam sy bloed gestort, wat gespreek het van die groot Lam wat sou kom om 
Sy Bloed te stort. Gólgota het die kruis laat opstaan wat vasgemaak was vir die Ou Testament; aan hulle 
wat geregverdig is, Daarna gesoek het. En in hierdie nuwe bedeling, by die Koms van die Here, by die 
Nuwe Aarde, sal die tou van verlossing (die Bloed, die verloste Krag waarvan ek praat, en deur dieselfde 
stelsel wat beide die mens en die aarde verlos het) sal weer reg opstaan in die Ewigheid. En die Poel van 
Vuur sal alles verteer wat goddeloos en onvoorbestem is Daarvoor. Sien julle dit?

Let op, die agtste dag het Jesus opgestaan vir ons regverdigmaking. Die Ewige Koning, met die 
Ewige Koninkryk om in gedoop te word, tot die Ewige Lewe. Nie sewe dae nie; het niks te doen gehad 
met enige van die dae nie. Dit spreek van 'n ander Ewige wat kom; praat van 'n Ewige tyd, die Wêreld 
waarvan ek praat.

109

En, let op, na vyftig dae, of sewe sabbatte van daar af, weer het daar nog 'n heilige samekoms 
gekom. Wat het gebeur? Die Heilige Gees het geval op die Pinksterdag, op die sewende dag … Of, die 
agtste dag, liewer, die agtste dag, het op die agtste dag geval. Was sewe sabbatte later, presies, na Sy 
opstanding, sien; so dit sou weer sewe maal so wees, dit weer reguit terugbring na die eerste dag van 
die week, presies. Sien?

110

Daar is jou heilige samekoms, het niks te doen met die letterlike dinge nie. Dit gaan verder as dit. Dis 
in die Koninkryk van God, met Ewige Lewe, met die voorbestemdes wat nooit begin het nie. Dit het nooit 
op enige dag begin nie. Jy was nie gered op enige dag nie. Jy was altyd gered. Amen. Jesus het net 
gekom om dit te verlos; maar jy is gered, van die begin af, omdat jy Ewige Lewe gehad het, om mee te 
begin.

111

'n Forelvis kan nooit 'n baars of 'n paddavis wees nie. Hy mag in dieselfde water met hom wees, 
maar hy was van die begin af 'n forel. Die net het hom net gevang, sien, maar hy was dit van die begin 
af. Daar is daardie …

112

Nou, ons is nie uit dispensasies nie. Is ons? Ons is reg in die Skrif. Vyftig dae later het dit gekom.

Sien, agt kan nie by die week getel word nie. Sien, dit kan nie getel word nie, agt dae in 'n week. Jy 
kan dit nie doen nie, sien, want daar is net sewe dae in 'n week. Tel dit op enige manier wat jy wil. 
Sondag is die eerste dag van die week. Sien, jy tel sewe, dan moet jy teruggaan en weer oor begin. Tel 
sewe, kom terug en gaan weer oor. Sien?

113

En ons het deur al hierdie tipes hierin geleef, maar, wanneer jy die agtste tref, gaan jy voort in die 
Ewigheid in. Jy kom nie deur wette en rituele en ordes nie. Jy kom deur voorbestemming. Amen! Daar is 
'n egte, heilige samekoms! Sien? En ons beëindig die sewende kerkeeu, kerkeeu, die Pinkstereeu. Sien 
julle dit? Ons gaan daardie heilige samekoms binne. Ons gaan in daardie ware, egte, Ewigheid in, waar 
die Kerk geroep is; nie na een of ander stasie, een of ander denominasie nie, maar tot in die Ewigheid 
met hulle Ewige Koning. Sien? Ons het dit glad nie, nie so-iets soos dae en dinge en tye nie. Jy het 
oorgegaan in die Ewigheid, waar jy vandaan kom. Jy was Daar, om mee te begin. Sien?

114

As jy Ewige Lewe het, is daar net een vorm, dis God, en jy is 'n uitgedrukte eienskap. Sien? As jy … 
As jy nie is nie, gaan jy in elk geval nie daar wees nie. “Niemand kan na My toe kom tensy My Vader hom 
getrek het nie.” Sien? Wat: “verbygaan,” al hierdie ou dinge; maar hierdie Dinge nie, so dit spreek van 
Ewigheid. Die Heilige Gees is Ewig. Dan is jy in die Ewigheid, waar jy die heeltyd was, maar jy het net 
herken wat gebeur het.

115

Sien, jy is gemaak vir 'n Ewige doel, want jy was die—die manifestasie van 'n eienskap wat in God 
was, daardie gedagte aan jou en wat jou uitgedruk het; en Hy het 'n aarde gemaak om jou uit te neem, 
en om jou 'n menslike wese te maak. En sonde het gekom en Sy weg verdraai. Jy het gekom, in elk 
geval, maar jy was verlore met die wêreld. So Hy het gekom en jou verlos, die uitgedrukte eienskap en 
verlos ook hierdie aarde op dieselfde manier. Dan, Sy doel rol voort. Sien? O! Halleluja! O, dit doen my 
soveel goed, dink net aan wat voorlê!

Nou, in Efésiërs 1:10, word dit genoem … Nou, as julle dit neerskryf, word Efésiërs 1:10 genoem, nie 
'n bedeling nie, nie die sewende dag nie. Dit word genoem: “Die volheid van tyd.” En wanneer “die 
volheid van tyd” gekom het, dis wanneer tyd vervul is. Wanneer daar nie meer tyd is nie, dan gaan jy in 
die Ewigheid in, nadat die sewende kerkeeu verby is, en dit is; Luther se eeu is verby, Metodiste eeu is
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verby, Pinkster eeu is verby. En nou gaan jy in (wat?) Ewigheid; nie meer sewe's nie, nie meer drie's nie, 
nie meer ander nie. Hulle is in die Ewigheid, waar daar nie sulke tyd soos getalle, en tye, en dinge is nie. 
Amen! O, goeiste! Sien julle dit nou?

Of, nadat die tyd vervul is, is alle sonde weg, weggeneem, by die Millennium, by die groot Wit Troon 
Oordeel. ('n Tipe, deur die Heilige Gees.) Nadat die wêreld aan die brand is en gedoop is, sy doop van 
heilige Vuur uit die Hemel; alle sonde is weg, alle kieme is weg, alle duiwels is weg, alle versoekings is 
weg, alle boosheid is weg. (Tipe nou.) Wat doen God dan? Hy kan op die aarde sit, sien, want alle sonde 
is weg.

117

Dis dieselfde ding wat Hy doen wanneer Hy jou die Heilige Gees doop met Vuur gee. Hy kan kom en 
by jou woon, en ons kan in Hemelse plekke sit in Christus Jesus, want ons is alreeds in Hom. Nie ons “sal 
wees” nie. Ons sit nou in Christus Jesus. Hoe kom ons daarin? Deur een Heilige Gees doop. “Deur een 
Gees word ons almal in Christus gedoop,” wat ons nou is. Nie “sal wees” in Christus nie; ons is! Hy is die 
groot geestelike Koning oor die Gees wat in ons is, want ons was in Hom aan die begin.

118

Sien, God, in die begin, toe Hy aan jou gedink het en aan ander gedink het soos daardie, aan 
Homself gedink het om tasbaar te wees. Dit was Sy gedagtes. Sien? So, Hy het Sy gedagtes uitgedruk 
deur Woord. Hy het gesê: “Laat daar wees.” “Laat daar wees,” en daar was. “Laat daar wees,” en daar 
was.

119

Toe, naderhand het Hy bly sê “laat daar wees,” totdat die mense eendag gesê het: “Moenie dat God 
praat nie!”

Hy het gesê: “Nou sal Ek met hulle praat deur 'n profeet.” Sien? “Van hier af aan sal ek met hulle 
praat deur 'n profeet.”

En die profeet het gesê: “Daar sal kom; daar sal wees,” en dit was, en dit was. En dit was, en dit 
was, sien, net so. Begryp julle dit nou?

“Die volheid van tyd” het gekom nadat tyd vervul is. Sonde is weg na die wêreld se doop, na die 
wêreld se doop maak dit 'n geskikte plek; geen siekte, geen kieme nie; geen dorings, geen distels nie; 
geen dood, geen droefheid, geen hartseer nie; geen ouderdom nie, niks om die dood voor te stel nie; 
niks verkeerd nie; goed; niks natuurlik nie. Ewig!
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Dan word Sy eienskap uitgedruk omdat dit daar was, eerste, om mee te begin. Dis wat Hy gedink 
het. [Broer Branham illustreer by die swartbord — Red.]

En wat het toe gebeur? Hy het Adam en Eva hier op die aarde gesit en gesê: “Vermeerder nou en 
vul die aarde.” Hulle liggame was alles hier uitgelê, vir jou om te eet en jou liggaam te maak. Dis hoe Hy 
dit gedoen het.

121

Maar sonde het gekom en Sy plan onderbreek. Sy rol reguit aan, net dieselfde, die tyd.

Maar wat het Jesus gedoen? God het neergedaal en Homself uitgedruk in die vorm van 'n Mens, 'n 
menslike wese; het Sy lewe gegee in plaas van hier te bly. Waarvan Hy die Koning was, maar Hy het 
Homself gegee om die res te verlos. Begryp julle dit?

122

En wanneer dit alles verby is, dan word dit reg teruggetrek en God se doel is vervul. Daar is die 
Ewige Koning weer met Sy Ewige onderdane, uitgedruk in menslike vlees, presies soos Hy dit gehad het; 
sonde is weggeneem; die duiwel is weg; dis nou alles gedoen.

Wat sal dit doen? Hierdie aarde kon nie nou 'n plek wees vir die Hemel om te sit nie. Kyk daarna, die 
sonde. Dit sal gereinig moet word.
123

Geen man, geen persoon, geen vrou, seun, meisie, ek gee nie om wie hy is nie, is geskik om in die 
preekstoel te gaan, of selfs aanspraak te maak om 'n Christen te wees, sonder om gevul te wees met 
die Heilige Gees nie. Jy het geen reg op die Here se aandmaal, of enige nagmaal, voetewas, of enigiets, 
totdat jy gereinig is deur die Heilige Vuur van God nie.

Geen mens het 'n reg om te preek tensy jy, soos Moses, Hom daar ontmoet op daardie heilige 
gronde, daardie Vuurkolom wat daar hang, waar hy weet waar hy is nie. Sien?

Let op hoe, hoe ons gaan. Na die wêreld se Vuurdoop is alle kieme weg, maak dit dan 'n geskikte 
plek vir die Hemel om hier op aarde te woon.
124

Tipe, nou, van sit in Hemelse plekke in Christus Jesus; het hiervandaan oorgegaan, vuil soos die 
vroutjie was, in die uitgedrukte eienskap van God. “Nou ons is die Seuns van God,” nie ons sal wees nie. 
Ons is die eienskappe van God se denke. Sien?

Nou sê julle: “Wel, kyk na hierdie priester. Was hy nie 'n seun van God nie?” Dit het bewys  hy  was125
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nie. Hy kon nie wat herken nie? Het hy gesê: “Ek glo die Bybel”? Sekerlik. Maar hy kon nie die 
uitgedrukte Woord van die uur herken nie. Hy het net 'n intellektuele geleerdheid gehad van 'n groep wat 
voor hom terug was.

En dis dieselfde ding vandag! Sien? Ek weet dis sterk, maar dis die Waarheid.

Daar was die Woord, presies gespreek vir daardie dag; en hy, tog was hy 'n geleerde, tog was hy 'n 
bekende persoon, maar hy kon Dit nie herken nie. Hoekom? Maak nie saak hoe geleerd hy was nie, 
enigiets soos daardie, hy het steeds nie verteenwoordiging van voorbestemming gehad nie. Sien?

Slegs die voorbestemde sal slegs die een wees wat dit doen; net kan wees. En jy kan dit net doen 
… Want kyk, dit bewys voorbestemming. Want, as jy die Ewige Lewe het, moes jy altyd 'n deel van God 
wees, want Hy's die enigste Een wat Ewig is. Sien julle dit? O, goeiste! Dink daaraan.

Nou kyk wat gebeur deur die groot Millennium. Sonde alles weg, Millennium nou begin, dis nou tyd 
dat die Heilige Gees Sy plek neem.
126

Net soos Hy in ons maak: “gaan van die dood na die Lewe,” woon in Hemelse plekke in Christus, in 
Sy glorieryke Teenwoordigheid. Selfs fisiese dood sal dan verbygaan; net soos geestelike dood nou 
verbygegaan het.

Daar is nie so-iets soos geestelike dood nou, vir—vir 'n—'n gedoopte heilige van God nie. “Al was hy 
dood, tog sal hy lewe. Wie ook al lewe en in My glo, sal nooit sterf nie.” Die hele Skrif, Dit moet vervul 
word. Sien? Jy kan nie sterf nie. Jy het Ewige Lewe. Enigste ding, die Verlosser het jou dit laat herken. 
En jy was altyd Dit en dis waarom jy die dag sien waarin jy lewe. Hoeveel sien dit? Steek jou hand op. 
Sien? Dankie. Sien? Die dag waarin ons lewe, herken julle dit.

Nou, die Metodis het gesê: “Wanneer jy uitroep, het jy Dit.” Baie van hulle het uitgeroep en Dit nie 
gehad nie.
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Die Pinkster het gesê: “Wanneer jy in tale praat, het jy Dit.” Baie praat in tale en het Dit nie gehad 
nie.

Kyk hoe, alle soort vorms wat daardie Fariseërs gehad het, maar toe die Woord gemanifesteer is, het 
hulle Dit nie herken nie. Sien? Sien?

En as jy die Bruid is, is die Bruid 'n deel van die Man. En as … Die enigste plek waar jy Dit ooit sal 
herken, is om te erken watter deel van daardie Man (daardie Woord) jy is, of jy kan nie die Bruid herken 
nie. Hoeveel sien dit? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Sien? Sien? Jy moet jou posisie herken.

Jy kan nie iemand anders s'n herken nie. Wat as—wat as Moses met Noag se boodskap sou gekom 
het? En Noag was 'n deel daarvan, maar dit sou nie gewerk het nie. Wat as—as—as—as Jesus met 
Moses se Boodskap sou gekom het? Dit sou nie gewerk het nie. Sien, dit was 'n ander eeu, dit was 'n 
ander profesie, 'n ander deel van die Woord moes daar vervul word. Hulle was in 'n ander dag van die 
week. Nie, Dinsdag se werk kan nie op Woensdag gedoen word nie. En Woensdag moet gedoen word op 
Woensdag. Sien? Saterdag moet Saterdag se werk wees. Sien?
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En, hulle, hulle het erken: “O, Moses, ons het Moses.”

Hy het gesê: “As julle Moses geken het, sou julle My geken het, want hy was die een wat van My 
gepraat het. 'Die Here julle God sal 'n profeet oprig soos ek.'” Kry die idee? O, goeiste! Sien?

Toe het Jesus gesê, in Johannes 14: “Wanneer Hy, die Heilige Gees, gekom het, sal Hy hierdie dinge 
tot jou geheue bring, sien, jou wys in watter dag jy lewe. En dan, nog 'n ding waaraan jy Hom sal ken, 
Hy sal jou dinge wys wat moet kom,” sien, sien, weer reguit terug na die profetiese: “wanneer Hy gekom 
het.” Sien?

In die Nuwe Aarde en Nuwe Hemele, sal nooit weer verduister word, wanneer hierdie Nuwe Aarde 
moet kom nie. Die Duiwel sal gebind word … Satan, hy is nou steeds los; hy is aanklaer. Maar in die Nuwe 
Aarde sal hy gebind en in die Poel van Vuur gewerp word, in hierdie heilige Vuur.

129

Dan, in hierdie Nuwe Aarde, laat ons nou vir 'n paar minute daarna kyk. In hierdie Nuwe Aarde sal die 
hemele nooit weer swart wees nie; nee, dis van die vloek af, sien. Sal nooit weer swart wees met kwaai 
wolke nie. Winde sal nooit weer so oor haar waai nie. Nee. Sy sal nooit die bome skeur en die huise 
opbreek en die dinge omkeer nie. Weerlig en die toorn sal nooit losbars van Satan daar oorkant en 'n man 
doodmaak wat in die pad afloop, of 'n gebou verbrand nie. Sien? Nee, nie meer nie. Daar sal nie meer 
tifone wees wat afswiep, of storms en tornado's, en huise opbreek, en kindertjies doodmaak en dinge 
nie. Huh-uh, sal nie meer wees nie. Probeer vernietig, dit sal nie daar wees nie. Satan is uitgewerp.

130

Wens ons het nou tyd gehad. Ek laat nou net Skrifte uit sodat ons nie te laat sal wees nie. Ek moet
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vir die siekes bid.

Hemele en aarde het ontmoet; God en die mens is versoen. 'n Herstelde Eden het begin; sien, al die 
vloek is weg.
131

Net soos, al die vloek van sonde is weg wanneer die Heilige Gees jou aanvaar. Sien, jy aanvaar Dit 
nie; Dit aanvaar jou, sien, want Dis God se eienskap. Sien, as Dit die Heilige Gees is, beteken, God se 
Gees; en dis die eienskap, die gedagte van God, wat jou aanvaar het omdat jy verordineer was vir 
daardie doel. Sien? Tog is jy in sonde gebore; maar God het daardie eienskap gehad en hier het jy jouself 
hier op aarde uitgedruk, en Hy kom af en kry jou. Sien, jy's hier; hier is waar jy hoort. Sien? Sien, sonde 
het sy krag verloor. Dis reg. Die begeerte van sonde het al uit jou hart weggegaan toe die Heilige Gees 
ingekom het. Jy is 'n herstelde persoon.

En dan wanneer die aarde herstel word deur dieselfde ding, kan daar nie meer vervloeking wees nie, 
nie meer storms nie, nie meer winde nie, nie meer tifone—tifone nie, liewer. Jy is versoen; die mens en 
God het ontmoet. Die Nuwe Aarde sal weer op sy Eden skoonheid geplaas word. Die Nuwe Aarde sal 
voortspruit, sy, na haar doop van Vuur.
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Dink net, sy sal vlam vat en verbrand. Die elemente sal brand met—met vurige hitte. Al die werke in 
die aarde sal brand. Al die water sal ontplof; dit sal ontbrand en alles blaas. Alles sal opblaas. Vulkane 
sal uitbars en duisende myle in die lug sal brandende warm lawa vlieg. Elke kiem … Die Heilige Gees van 
God sal elke spikkel van al die sonde en alles reinig. Die duiwel sal gebind en in die Poel van Vuur gewerp 
word, verterende Vuur, God se toorn van Vuur.

Geen dier sal daar wees om jou weer te vernietig nie. Wanneer jy in die pad afstap, in die blomtuine, 
sal daar nie enige slang daar wees om na jou te sis en jou te byt, met sy giftige gif nie. O, goeiste! Sal 
dit nie wonderlik wees nie? Luister. Daar sal niks van daardie Nuwe Aarde wees wat ooit opgerig is tot 'n 
klein geel sooibank vir 'n graf nie; nie een van hulle sal daar wees nie.
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Die mens en God het bymekaar gekom; Bruid en Bruidegom. Hemele en aarde het mekaar omhels; 
God het afgekom om onder die mens te woon. Sy tabernakel is met hulle.

Daar sal geen sonde meer wees nie, geen droefheid meer nie. Nooit sal daar ooit 'n traan van 'n 
moeder se wang afval, oor haar baba nie. Amen. Dit sal nie wees op daardie Nuwe Grond nie. Nee. Dis 
verlos. Dit behoort aan Hom en vir Syne wat daaruit verlos is. Sien?

En kyk, jy is 'n deel van daardie grond. Is dit reg? En toe Hy jou verlos het, het Hy die aarde met 
dieselfde ding verlos en julle is weer bymekaar. O, hoeveel eenvoudiger kan dit wees. Sien? Jy moet 
verlos word, want jy is 'n deel daarvan. En as die Bloed nie op jou geval het nie, is jy nog nie verlos nie; 
jy's nie geroep nie. Dan reinig Hy dit; dis dieselfde ding wat Hy in die Vuur doen. Selfs die Bloed het 
geval, dit moet nog gereinig word deur Vuur, dis reg, as 'n woonplek vir God.
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God het alreeds Sy woning opgeneem, potensieel. Die Koninkryk van God is nou op die aarde, in die 
harte van Sy heiliges. Dis Sy eienskappe wat Hy in die begin begin. Nou is Sy eienskappe verlos. 
Waarvoor wag Hy? Om die aarde te verlos, om Sy eienskappe daarop te plaas, om presies Sy 
voorbestemde plan te vervul. Sien julle dit?

Let op, geen grafte, geen traandruppels, nooit, geen bloedvergieting meer nie. Sy sal nooit deur 'n 
traandruppel of bloed benat word nie. Nee. Daar sal nie meer oorloë wees nie. Nee. Geen wolke van die 
winter nie. Geen koue sneeu op die bors van haar nie; sal nie meer daarop lê nie. Die warm son sal nie, 
nooit sy gras verbrand nie. Halleluja! Selfs die woestyn sal rose voortbring. “Daardie ou, taai woestyn sal 
blom, eendag, soos 'n roos,” het God so gesê; wanneer sy verlos is, wanneer sy haar Vuurdoop neem. 
Daar is nou allerhande soorte kaktusse en stekels en alles daar, maar sy het 'n Vuurdoop wat kom.
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Soos die man was toe hy steeds haat, boosheid en twis in hom gehad het; toe die Vuurdoop gekom 
het, het dit dit skoongemaak. Geen jaloesie meer nie, niks meer van niks nie; dis net absoluut 'n 
woonplek vir God. En, onthou, dis Sy afvaardiging wat Hom daar oorkant gaan ontmoet. Amen! O, wat 'n 
…

Dis nie net 'n storie nie; dis die Waarheid. Dis wat God gesê het. Dis wat Hy belowe het. Dis waarna 
die Bruid gaan. “Selfs die woestyn,” het Hy gesê: “sal blom, 'n roos wees.”
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Satan, sonde en sondaars, het weggegaan vir ewig. Dis alles gedoen; het dit in die Ewigheid 
ingemeng. En almal wat verdraai was, daardie groot aartsengel wat eendag daar gesit het, Satan, wat al 
hierdie kwaad gedoen het, sal vernietig word. Julle onthou, die Bybel het gesê: “As daardie siel nie sal 
maak soos Hy gedoen het nie, gesê het om te doen, sal Hy selfs daardie siel vernietig.”

Maar, julle sien, Hy kan nie Homself vernietig en God bly nie. So, as daardie siel van die wêreld is, 
moet dit vernietig word. Maar as dit Ewig is by God, het dit nooit begin nie, want dis  deel  van  God  en
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kan nooit vernietig word nie. Amen! Hoe pragtig! Hoe—hoe dankbaar dat die Kerk dit behoort te sien!

Mense, alles wat julle gedoen het lê net hier. Dit is wat ek probeer sê. Ek laat party daarvan uit 
omdat ek weer daarby wil terugkom.
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Selfs hierdie dinge, Satan, sondaars, is weg, vir Ewigheid; om nooit meer te wees nie. Almal … Sien, 
Satan kan nie skep nie. As hy is, is hy God. Sien? Hy kan net verdraai wat geskep is. Sien? En alle 
verdraaiing sal, verdraaiing, sal mee weggedoen word. En dood is die verdraaiing van lewe; en wanneer 
die verdraaiing klaar is, kan daar geen dood meer wees nie. Ouderdom is 'n teken van dood; en wanneer 
ouderdom weg is, kom lewe in. Alle tekens van verdraaiing en alles anders is weg. Dorings en distels is 'n 
teken van sonde: “die aarde sal vervloek wees met hulle,” en hulle sal mee weggedoen word. Siekte kom 
daardeur; dit sal mee weggedoen word. Dood sal mee weggedoen word. Bloedvergieting sal mee 
weggedoen word.
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Niks sal ooit daardie sooi raak nie, behalwe heiligheid, die Verlostes. O, goeiste! Ja. O, ek voel net so 
goed. God en Sy skepping; en Sy skepsels van hierdie skepping is verlos deur Sy Eie Bloed. Gereinig deur 
Sy Eie reinigingsproses; Sy kiemdodende, sondedodende proses!
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Soos as enigiets gesteriliseer word, die beste sterilisasie wat ons ooit gehad het, was vuur. Jy kan 
enigiets neem en dit was met seepsop en al hierdie chemikalieë waarvan hulle praat, dit is steeds nie vry 
nie. Maar jy verbrand dit een keer!

En wanneer die heilige Vuur van God die aarde steriliseer met die Chemikalieë; Hy het Sy Bruid 
opgelig, wat saam met Hom in die Hemel kan inkom terwyl dit aan die gang is. En kom weer terug op die 
aarde, 'n Nuwe Hemel en 'n Nuwe Aarde. Die koue winter kan dit nie seermaak nie. Die warm somers kan 
dit nie seermaak nie. Die woestyne sal blom soos 'n roos. Sonde en sondaars is weg.

140

God en Sy skepsels en skepping, woon saam in volmaakte harmonie. Soos die hemele en die aarde 
man en vrou is, so is Christus en die Kerk, en hulle ontmoet almal in een groot glorieryke plan van 
verlossing en word weer reg in die boesem van God ingebring. Sien julle dit?

En in die Nuwe Aarde is daar 'n Nuwe Stad. O, goeiste! Nou luister aandagtig. Moenie dit vergeet 
nie. Dat Jesus gesê het in Johannes 14, Hy sou gaan om voor te berei. “Laat julle harte nie ontsteld 
word nie.” Wanneer Hy weggaan: “Ek het 'n rede om weg te gaan. Julle het in God geglo,” het Hy gesê: 
“glo ook in My.” Hulle kon nie sien dat Hy God was nie. Het gesê: “Julle het in God geglo, nou glo julle in 
My. En ek gaan 'n Plek vir julle voorberei. In My Vader se Huis is baie wonings; in My Vader se Koninkryk 
is baie paleise.” Christus is daar onder die konstruksie van hierdie Nuwe Jerusalem nou. Nou luister 
aandagtig. Moenie beweeg nie. Moenie, moenie dit mis nie. Christus is in die Hemel vandag en berei die 
Nuwe Jerusalem voor.
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Net soos God die aarde geskep het in ses dae, die aarde gemaak het in ses dae, of sesduisend jaar. 
Soos hy gesê het: “Moenie onkundig wees nie,” lees ons in die Skrif: “eenduisend jaar is een dag.”
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En Christus het gegaan en is besig om 'n Plek te berei, wat vir baie, baie duisende jare aan die bou 
was, 'n Plek voorberei. “En as Ek gaan en 'n Plek voorberei, sal Ek weer kom en julle ontvang; dat waar 
Ek ookal is, julle ook mag wees.” Let op die Verlosser en die Verlostes!

Wens ons het nou tyd gehad. Ek het hier gemerk, Salomo wat aanhaal: “hierdie meisie, die Bruid.” O, 
ons moet dit net uitlaat; dit raak te laat, sien. Ek sal dit weer kry. “Wanneer hy haar probeer kry, maar 
sy is verloof aan 'n skaapwagterseun.” Party het waarskynlik gedink dit was 'n lied wat hy gesing het. O, 
nee. Salomo was die troonopvolger van Dawid op aarde, maar het gewys daardie koninkryk moes 
verbygaan. Dit was 'n tipe van Christus wat verlief was op die Bruid. Sien?
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Let op dat Jesus gesê het, Johannes 14 nou: “gaan berei 'n Plek voor.”144

O, hoe sal dit lyk? Het julle nou ooit gedink, Bruid, hoe dit sal lyk? Dit is voorberei en ontwerp deur 
die Goddelike Argitek. Hoe sal daardie Stad lyk? Nou, ons gaan daaroor praat vir 'n paar minute. Die 
Goddelike Argitek het dit voorberei, dit ontwerp. En kyk, Hy het dit ontwerp met teer hande, vir Sy 
geliefde Bruid. Hoe gaan dit lyk?

Kan jy jou 'n man voorstel wat met 'n vrou trou, wat in staat is, hoe hy bou en elke dingetjie net 
presies volgens haar smaak doen, net wat sy wil hê? Amen.

Nou, die Goddelike Argitek het die Nuwe Stad ontwerp waar Hy met Sy Bruid sal woon, net volgens 
Haar smaak. Geen wonder die apostel het gesê: “Oog het nie gesien, oor het nie gehoor, of het nog 
nooit in die hart van die mens gekom nie.” Laat ons kyk of ons net vir 'n oomblik kan ondersoek, kyk hoe 
dit gaan lyk.
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Die Goddelike Argitek het dit ontwerp vir Sy Geliefde. Sien? O, wat 'n plek moet dit wees, wanneer, 
Goddelike Natuur, 'n Goddelike Argitek het dit ontwerp vir 'n Goddelike eienskap wat Goddelik voorbestem
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is deur 'n Goddelike God Wie—Wie die outeur van Goddelike Lewe is! Hoe sal daardie Stad lyk! Dink 
daaraan.

Onthou, dis nie die Hemel nie. Johannes sê: “Ek het dit uit die Hemel sien neerdaal.” Dit moet op 
aarde wees. Sien?
146

Hierdie aarde gaan nie verbygaan nie; dis 'n verloste aarde. God het nie gesê Hy gaan 'n nuwe 
geslag oprig nie; Hy gaan die een wat hier is, verlos. Hy gaan nie 'n nuwe geslag oprig nie; Hy verlos die 
een wat alreeds hier is. Hy gaan geen nuwe wêreld maak nie; dis hierdie een net hier. Hy gaan dit net 
afbrand, dit reinig, soos Hy met jou gedoen het. Sy planne moet vir altyd bly. Nou, kyk, dit gaan wees.

Onthou, dit gaan nie die Hemel wees nie. “Dit kom van die Hemel af.” Dis 'n woonplek, 'n Plek om in 
te woon, om Sy woonplek in te neem. Soos, dit was Johannes op die eiland Patmos, hier in Openbaring 
21, hy het dit gesien “neerdaal.” Johannes het die Stad gesien “neerdaal uit die Hemel” soos 'n duif, soos 
hy gesien het.

147

Hier kom God af op Sy aardse tabernakel, Jesus, in die … “wat uit die Hemel neerdaal.” Jesus is 
gedoop, het dadelik gegaan …

Toe Hy die profeet ontmoet het! “Die Woord kom na die profeet.” En Hy was die Woord. En die 
profeet het daar gestaan, al hulle denominasies ontken, alles. En toe hy die Woord gesien het, het die 
Woord reguit na hom toe gekom.

En die profeet was so geskok, hy het gesê: “Ek het nodig om deur U gedoop te word. Waarom kom U 
na my toe?”

Hy het gesê: “Laat dit so wees, want so pas dit ons (ons ken die boodskap) om alle geregtigheid te 
vervul. Ek is die Offer; Dit moet gewas word.” Hy het hom toegelaat.

Toe Hy uit die water opgegaan het, het hy gesê: “Ek het die hemele sien oopgaan.” Die profeet het 
dit gesien. Hy het die hemele sien oopgaan.
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En hier kom, wat neerdaal uit die Hemel, 'n vorm van 'n Duif; en 'n Stem wat sê: “Hierdie is My deel 
van die aarde wat Ek verlos het en van hierdie deel van die aarde sal Ek die res daarvan verlos, want Hy 
is My Woord wat gemanifesteer word.” “En die hele wêreld, Ek het dit tot stand gebring deur My Woord,” 
Hebreërs 11. “En Satan het dit hierdie hele tyd gehou, maar Ek het gekom om dit te verlos. Soveel 
daarvan het Sy liggaam gemaak en ek kom woon daarin.”

Johannes het gesê: “Ek het die heilige Stad gesien, die Nuwe Jerusalem wat neerdaal uit die Hemel, 
soos 'n Bruid versier vir haar Man.” En waar het dit gaan lê? Net presies soos dit daar gedoen het; op die 
aarde.

149

Jesus was deel van daardie aarde waarop die Heilige Gees neergedaal het, (is dit reg?) en het vir 
ewig op Hom gebly. Dit kan Hom nooit verlaat nie. Dis altyd daar. Hy en God is Een. Moet altyd bly!

En so het Johannes die heilige Stad, die Nuwe Jerusalem, sien neerdaal soos 'n komeet, of 'n—'n duif, 
neerdaal uit die Hemel en gaan sit op 'n verloste, hele aarde, (om wat te doen?) om elke eienskap op te 
eis waarvoor Hy die aarde gemaak het. Elke man wat verteenwoordig was in die Ewigheid, en elke vrou, 
is dan verlos. Sy is deur Vuur geskuur en verbrand.

Jesus, in Sy vurige versoekings in die woestyn, vir veertig dae. Daarna, let op, dit was toe gereed 
vir Sy bediening.

Dink daaraan, die Heilige Gees wat neerdaal op die aarde, Jesus en daardie heilige Bloed! Nou kyk, en 
ek hoop ek gaan nie te diep vir julle nie, sien. Die heilige Bloed wat deur God geskep is; die Bloed, die 
Lewe, die skepping van God. “Jesus was die begin van die skepping van God.” O! Sien julle dit? God, 
gemaak in die skepping. Hy was Gees. Die Bybel het gesê: “Hy is die begin van die skepping van God.” 
Hoe het Hy begin? In die skoot van 'n vrou. Wat wat is? Die vrou is nie …
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Soos hoe daardie blinde mense nie die slang se “saad” net hier kan sien nie. Sien? Eva is hier op die 
aarde geplaas en voordat Satan haar ooit aangeraak het, of enigiets anders, het God vir hulle gesê: 
“Vermeerder en vul die aarde.” Dis reg, maar Satan kom hier in. En, as dit Adam se seun was, dan waar 
…

Adam was direk van God afkomstig. En jy neem net die natuur van jou ouer.

En wanneer jy wedergebore is, neem jy die Natuur van jou Ouer, van die Hemel. En jou Ouer van die 
Hemel is die eienskap van die Woord … Of, die Woord is die eienskap van jou Ouer. Dan, hoe kan jy Dit 
ontken, vir 'n denominasie? O, goeiste!

Ek hoop julle mis dit nie. Ek weet dis van God.
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Jesus. Hier kom Hy, daal neer; en daar was Jesus, die eienskap van God.151

Nou, “die vrou,” sy. Kyk. God het gesê: “Omdat hulle dit gedoen het,” gesê: “sal ek vyandskap stel 
tussen jou Saad en die slang se saad.” Is dit reg? En die vrou het nie enige saad nie. Het julle ooit 
daaraan gedink? Sy het 'n land, nie 'n saad nie. Sien, die slang het alreeds sy “saad” daar geplaas.

Dan, as die vrou nie 'n saad het nie, moet sy bly om 'n Saad te hê.

Julle sien, deur die seksuele omgang hier, wat van Satan gebring is, die slang, wat nie 'n reptiel was 
nie; bene gehad het, want sy bene het van hom afgegaan. Hy was die subtielste, die enigste dier wat 
sou—sou koördineer met die vrou.

152

'n Dier se saad sal dit nou nie doen nie en niks anders nie. Hulle het probeer. Dit sal nie werk nie. 
Sien, die saadlewe uit 'n man sal nie in 'n vroulike vrou ingaan nie. Dit sal dit nie doen nie.

Maar dit was die naaste ding. Sien, hulle kan nie daardie spesie tussen 'n sjimpansee en 'n man vind 
nie. Sien, elkeen, soos dit ontwikkel het, van die voëls en aan tot ape, ensovoorts, tot by sjimpansee, 
dan is daar 'n “verlorene.” Dit was die slang, nie 'n slang nie; elke vorm is van hom verlore, omdat hy 
vervloek was.

153

Nou, God het Adam nie vervloek nie; hy mag dieselfde ding gedoen het, maar Hy het die aarde 
vervloek: “dorings en distels.”

Hy het Eva nie vervloek nie, maar het gesê Adam sou haar “heerser” wees. Van nou af aan probeer 
sy nie enige prediking of enigiets nie, Adam is haar heerser. “En al die dae van jou lewe en in smart, en 
jy sal jou … lewe op die aarde bring.” Maar Hy het gesê: “Ek sal vyandskap stel tussen jou Saad …”

Nou, sy het nie enige saad gehad nie, sy het nooit gehad nie, so, sy moes 'n Saad op een of ander 
manier ontvang. God het haar 'n Saad gegee, nie deur seksuele omgang nie, maar deur die skepping.

Kan julle blinde mense nie sien dis die “saad” van die slang nie? O, goeiste! Satan het daar voor 
Adam gekom; dit was die “saad.”

Maar sy het 'n Saad ontvang. Wat was dit? God Self. “Hy was die begin van die skepping van God.”

Nou kyk toe Set gebore is, of Abel, hy was 'n regverdige man, van sy vader. Set is net dieselfde.154

Waar het daardie bose kêrel vandaan gekom; moordenaar, leuenaar? Sien, sien waar dit vandaan 
gekom het? Dit moes 'n “saad” wees, want hy was 'n saad; Kain was 'n man.

O, waar is daardie blinde mense? “God van hierdie wêreld het hulle verblind.” Wel, geen wonder nie, 
Jesus het gesê geen mens kan dit sien nie. Sien julle?

Julle sê: “Waarom sien hulle dit nie?”

Jesus het eenkeer gesê, vir Sy dissipel: “Dis vir jou gegee om die Koninkryk van God te ken, maar nie 
aan hulle nie.”

En dis waarom jy van vyftienhonderd vierkante myl af kom, sien: “Dis vir jou gegee om die Koninkryk 
te ken.” Kyk, kêrels kom selfs van Suid-Afrika en omgewing, hierdie laat uur wanneer die Bruid gereed 
gemaak is om in die Koninkryk in te gaan.

155

Ek het net nie genoeg tyd nie. Let op. Kyk nou, sien.

Nou kan julle die slang se “saad” daar sien, sien hoe hy dit gedoen het? Dis perfek, sien. Nou 
sommige van hulle het gesê …

Nou, soos daardie kêrel in Tucson nou die dag, probeer … Ag, hy mag na hierdie band luister. Maar as 
dit is, man, wil ek jou iets vertel.

Toe hy gesê het: “Eva het gesê,” hier is waarheen hulle gaan: “'Ek het 'n seun van die Here gekry, of 
'n man van die Here.'” Wel, sekerlik. God het 'n wet.

Kyk, jy neem 'n saad en plant dit hier in 'n veld waar daar koring is en jy plant doringstruike 
daarbuite. Ek gee nie om nie, dieselfde son en dieselfde reën bring daardie saad tot lewe. God het 'n wet 
en daardie wet kan nie verbreek word nie.

156

Ek gee nie om as 'n—as 'n … die hardkoppigste vrou in die dorp en die hardkoppigste man, en 
ongetroud en alles, 'n—'n verhouding sou hê, en saamwoon en 'n kind voortbring nie; daardie kind sou 
moes kom deur die wet van God, want daar's geen ander manier nie. As jy dit nie doen nie, maak jy 
Satan 'n skepper en dan is hy 'n god. O, hoe blind kan jy wees! Sien, God se wet, sekerlik.
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As jy ooit 'n baba het, ek gee nie om of dit Esau, Jakob was, wie dit ook al was, of enige berugte 
persoon, as dit Judas was nie, dit moes deur God kom. God het 'n wet.

Die Bybel het gesê: “Die son skyn op die regverdige en die onregverdige; die reën val op die 
regverdige en on- …” Hebreërs die 6de hoofstuk, en dit sê dat: “Die—die reën kom dikwels op die aarde 
om dit water te gee en dit gereed te maak vir waarmee dit geklee is, julle weet, om te lewe; maar 
dorings en distels lewe van dieselfde water, dieselfde sonskyn.” Want dis 'n wet van God om elke saad 
ryp te maak, om elke saad homself te laat voortbring.

157

So, dit moes die slang se “saad” voortbring. En dit het nooit—nooit God verhinder nie; dit het Sy 
volledige plan vervul, dit het Hom 'n Verlosser gemaak. Enige blinde behoort dit amper te sien, tensy dit 
verborge is. “Die god van die wêreld” het dit vir jou verberg. Dis net so duidelik as enigiets wat jy kan 
sien. Daar het julle dit. Daar is jou slang se “saad.” Nou let op.

Maar: “Jesus was die begin van die skepping van God.”

Nou wat doen die vrou? As die kiem kom van die manlike geslag. Ontken dit nou? Die vrou het geen 
lewe in haar nie, glad nie. Sy het net 'n eiertjie wat 'n land hier is.
158

Soos wanneer jy 'n land gevat en dit alles omgeêg het en—en 'n spuitstof daarop gesit het, en al die 
kieme daaruit gespuit het. En nie—nie eens gras of niks kon daarin groei nie; en dan bemes jy weer, saai 
goeie saad daarin. As die vyand kom en een of ander saad saai, sal dieselfde wet van God albei sade ryp 
maak.

Wel, God was nie van plan om dit te doen nie, sien. Maar wat het gebeur?

Sien, die sperm van die man dra die hemoglobien, wat die bloed is. In die bloed is die lewe. En as jy 
ooit … Ek het dit dopgehou in verbastering van beeste en sulke dinge. Broer Shakarian en ek het dit 
deurgegaan, en die dokters, ensovoorts, gekyk hoe dit deurgaan, die chemici. Sien? Dan kom hier die 
sperm van die wyfie, wat 'n klomp eiers is. Hier kom die sperm van die mannetjie, wat 'n klomp kieme is.

159

Dit het nie 'n greintjie kiem daarin nie. Dis net 'n byproduk van die man. Dis hoe sy hier gekom het, in 
die eerste plek, en sy's net 'n land. Daar's 'n eier; dit het die vrugbare grond vir hierdie lewe. En hierdie 
lewe beweeg in en kruip. Daar is 'n verborgenheid, hoedat …

“Miskien,” sê jy: “wel, die eerste een ontmoet. Die res van hulle sterf.” Wel, hoe, wie bepaal dit? 
“Wel, die eerste een.” Sal dit die voorste een wees; die eerste eier voor en die eerste kiem? Nee, nee.
160

Dit mag een eier wees; reg agter, aan die agterkant, in die middel van die sperm, sal 'n kiem opkom 
en dit gaan ontmoet. Wys dat sekere intelligensie bepaal of dit rooikop, swartkop gaan wees; of dit 
klein, groot gaan wees; manlik of vroulik. Sien? Jy kan nie, jy kan niks anders daaraan doen nie; dit sal 
nie werk nie. Jy kan hulle saam meng en alles, dit sal nie 'n verskil maak nie. God bepaal dit. En na 'n ruk 
sal een klein kiem in daardie land inkruip, eier. Wat 'n stertjie het, soos, daaraan, wat ronddraai; afval, 
en daar begin die ruggraat van die baba.

Wat is sy dan? Sy het geen saad nie. Sy het 'n land om die saad te ontvang. So die …161

Sien, die vyand het uitgegaan. Terwyl die goeie saaier uitgaan, goeie Saad saai; en die vyand het 
agter hom gekom, korrupte saad gesaai. “Maar die reën val op die regverdige en die onregverdige; die 
son.” Dit moet alles groei.

Jesus het gesê: “Laat hulle saam groei. Op daardie dag sal hulle gebondel word, die onkruid.” En hulle 
bondel nou, in groot organisasies; gaan na die groot bondel, Wêreldraad van Kerke. En wat was die 
einde? Moet verbrand word. Maar die graan moet na die skuur geneem word. Sien? Waar hulle albei lewe 
deur dieselfde ding, dieselfde water, dieselfde reën.

'n Sitrusboom, wat 'n—wat 'n lemoenboom is, sal dra, sal moet; sal daarop voortbring, as dit daarin 
ingeënt is, 'n granaat. Dit sal 'n suurlemoen voortbring. Dit sal 'n pomelo voortbring. Sien? Maar dit sal 
nie 'n lemoen wees nie, maar dit lewe van dieselfde lewe wat die lemoenboom voortbring.

162

Denominasies is in die Wynstok ingespuit. Want, as hulle aanspraak maak op “Christene,” lewe hulle 
daarvolgens. Kajafas was; julle weet wat hy was en tog het hy selfs geprofeteer. Sien? Sien, hulle lewe 
daarvolgens.

O, ek wens ons kon 'n week hê, dat ons net hierdie ding kon bestudeer en dit so duidelik maak sodat 
julle—julle dit nie kan mis nie. Nou gaan ek party van hierdie dinge uitlaat.

Nou kyk. Kyk, daardie hande het dit ontwerp vir Sy Geliefde Bruid, ontwerp in tere liefde vir Sy Bruid.163

Onthou dat die Heilige Gees op Jesus neergedaal het, waarvan Jesus 'n deel van die aarde was. 
Hoekom? Die kiem van God, die Lewe van God, is ontwerp  in  die  skoot  van  'n  vrou  (dit  reg?),  wat  die
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aarde was. Goed. En toe het die Lewe van God ingekom, so, “Hy was die begin van die skepping van 
God.” Sien? En dan daardie Bloed van God, wat daar was deur daardie kiem; toe dit by Golgota gestort 
is, teruggeval het op die aarde. Waarvoor? Om die aarde te verlos. Nou, dis geregverdig; dis geheilig; 
geroep, en opgeëis; en nou is dit om sy doop van Vuur te ontvang en gereinig te word vir Jesus en Sy 
Bruid.

En julle is hierdie ander dele wat uit hierdie aarde getrek is. Die aarde, jy's 'n deel van die aarde; jou 
liggaam. Jou siel is deel van God, 'n eienskap van God, vertoon hier op aarde in 'n liggaam. Die liggaam 
moet verlos word.

Nou, die siel is verlos, want dit was in sonde. So God het neergedaal deur 'n proses van 
regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees, en jou siel verlos.

En jy, as deel van die aarde, dit word daardeur verlos. Jy's nou in die proses. Dit groei voort. Jou 
liggaam was geregverdig onder Noag se doop. Amen! En jou vlees toe Dit daarop geval het. En die aarde 
moet gereinig word deur Vuur, die plek waar jy sal woon, met die doop van die Heilige Gees; 'n woonplek 
vir Christus en Sy Bruid, die Nuwe Jerusalem.

164

Hou hierdie Stad dop; aarde, neem sy woonplek op aarde op. Nou julle kan duidelik sien soos ek gesê 
het, die … hierdie verandering, die aarde moet verander word. Dit kan Dit nie so hê nie. Die kerk kon nie 
gaan … Of, die wêreld kon nie reg voortgaan na die Millennium sonder om verander te word nie. Sien? Om 
so 'n Plek daarin te hê, sal dit verander moet word.

165

Net soos ons verander moet word deur Sy heilige Vuur om te kondisioneer en 'n plek te maak vir Hom 
om verberg te word in ons; dit is die Heilige Gees.

Let nou op, daar sal baie plek in die Nuwe Aarde wees. Uh-huh. Sien, baie plek! Dit sal vernuwe 
word, dis waar, deur Vuur, maar daar sal nie meer see wees nie. Let op, die Stad is vyftienhonderd 
vierkante myl.

166

Nou luister baie mooi terwyl ons hierdie dimensies teken. Ek wil die swartbord uitvee, net 'n oomblik. 
[Broer Branham vee sy vorige illustrasies uit — Red.]

Hier is 'n diep openbaring van God. Hier, ek sal net hier stop. Nie een van hierdie ander … Ek sal die 
res hiervan na vore bring, as die Here wil.

Let nou op die aarde is … Wel, jy blaai in die Boek van Openbaring, jy kan sien hoe hy dit gemeet het 
by die el en die furlong. Drie-en-twintighonderd … So nou vind ons uit dat die—die Stad gemeet word: 
“vyftienhonderd vierkante myl”.

167

Julle weet hoe ver dit sou strek? Ek het dit afgemeet, hierdie week. Dit sou van Maine na Florida 
strek en van die oostelike kus tot seshonderd myl in die weste van die Mississippi. Met ander woorde, die 
helfte van die Verenigde State net vir die Stad.

Jy sê: “Daar is geen plek nie.”

Wanneer die see weg is, sal daar wees, want omtrent vier vyfdes daarvan is in water. Dit reg? Die 
ontploffing droog die see op, laat die aarde uitbars. O, goeiste! Onthou, vyftienhonderd vierkante myl, 
wat 'n Stad! En, maar, onthou, die see is weg.

168

“En die breedte en die hoogte is dieselfde.” Dit sou dit vyftienhonderd myl hierlangs maak, 
vyftienhonderd myl daardie kant toe; vyftienhonderd myl; die lengte by die breedte by die hoogte. 
Vyftienhonderd myl, dink daaraan, deursigtige goud. En die Stad het 'n muur daaromheen gehad.

Nou, nou, dit beteken nie noodwendig, deur gelyk te wees … Dit het gesê: “En die mure en die 
fondament was gelyk,” dit beteken nie noodwendig dat dit 'n kubus of vierkant is nie. Daar is 'n ander 
geografiese maat waar die dimensies dieselfde is, dit is 'n piramide. Vierkantig: “lê vierkantig,” en die 
mure was dieselfde.

169

Laat ek dit teken. [Broer Branham teken illustrasies op die swartbord — Red.] Sien: lengte, breedte, 
hoogte. Ons gaan in iets ingaan, so seker as die wêreld. Sien? Let op, die afmetings van hierdie hoek is 
presies dieselfde, almal van hulle, lengte by die—by die hoogte. Daar is 'n ander maat, die piramide, wat 
dit bewys.

170

Hierdie, synde hierdie manier, sou presies Henog se teken in Egipte beantwoord, die piramide. Sou 
dit? Henog, voor die antediluviaanse verwoesting, toe regverdigmaking ingekom het, het hy 'n teken 
voortgebring en in hierdie piramide is sewe trappe wat na die koning se kamer gaan. Kyk na die sewende 
trap, as jy ooit die dimensies van die piramide bestudeer het, wat uitkom om die aankomeling te neem 
om aan die koning voor te stel. Hou dop wie se stasie daar staan en julle sal die dag sien waarin julle 
lewe, in die piramide.
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Nou, God het drie Bybels gemaak. Nou, daar's 'n piramide onderrig wat onsin is, maar daar's 'n egte 
piramide. Sien? Let op. Nou, God, eerste Bybel … Hy het drie gemaak. Daar moet alles in 'n drie wees.
171

Jesus kom drie keer. Kom eenmaal om Sy Bruid te verlos; volgende keer om Sy Bruid te kry; volgende 
keer met Sy Bruid. Sien?

Nou let op hoe pragtig. Sien? En in hierdie piramide was sewe trappe en dan die koning se kamer. En 
ons is in die sewende kerkeeu, voordat die Koning Sy Troon neem. En onthou, die piramiede het nooit 'n 
hoofsteen daarop gehad nie.

172

God se eerste Bybel was in die lug, die Diereriem; dit begin en loop elke eeu. Die eerste begin van 
die Diereriem, is 'n maagd; dis hoe Hy kom, eerste. Die laaste figuur in die Diereriem is Leo die leeu; die 
tweede Koms. Net voor daar gekruisde visse is, wat die kanker eeu is; waarin ons nou lewe.

173

Daar was 'n piramide daarna, Henog, wat presies getuig het. Ons sou nie tyd hê om daarop in te 
gaan nie, maar eendag, deur God se hulp, sal ek julle wys, teken net presies die dimensie van die uur 
waarin ons lewe. Sien?

Let op, maar hierdie geografiese maat wat ons nou het, welke dimensies dieselfde is, beteken nie 
noodwendig dat dit 'n—'n kubus moet wees nie. Let op, dit sou Egipte se … of die Henog se teken in 
Egipte beantwoord.

In die aarde se tyd van reiniging, deur sy doop van Vuur, sal daar vulkaniese uitbarsting wees, soos 
hierdie aarde wat ontplof en sal 'n piramiedagtige Berg opstoot. Sien? Baie plek om dit te doen! Hierdie 
hele ding sal verander word. Die hele oppervlak sal verander word. Het julle dit? Dit sal 'n piramiedagtige 
Berg opstoot.

174

Dit sou presies met die Woord wees as dit dit doen, wat dit sal. Nou let op, want in Jesaja 65:25, 
waar ons pas gelees het, het Hy gesê.
175

Hulle sal geen kwaad doen of vernietig op my hele heilige berg nie, sê die HERE.

O! “My hele heilige Berg!” Onthou, dis altyd 'n “Berg.”

As die mure reguit op-en-af was, kon die Stad net van buite gesien word … of van die binnekant af, 
die Troon kan net van die binnekant af gesien word; maar let op dit sou gesien word net van die 
binnekant.

Maar nou sien ons die belofte van Jesaja 4:5. Laat ons dit net lees.

Is julle haastig? [Gemeente sê: “Nee.” — Red.] Nee, moenie nou haastig wees nie. Ons—ons—ons is 
by—by 'n spesifieke ding nou, teveel—teveel van 'n—'n tyd wat julle reg hier moet verstaan. Want ek wil 
dit duidelik maak. En dan wanneer ons weer terugkom daarby, sal ek—sal ek julle dan wys waar ons is—
waaroor ons praat, wat, in ons volgende studie hieroor, op 'n ander tyd.

176

O, prys die Here Jesus! Kyk hier hoe die Woorde nie kan faal nie. Kyk nou hier in Jesaja. Ek het dit 
hier neergeskryf, as ek dit weer kan kry, net 'n oomblik. Jesaja 4:5. Nou luister, hy praat van die Koms 
van die Here, hoedat vroue so onsedelik sou wees. O, hy het gesê: “Sewe vroue …” Luister. Laat ons dit 
net lees. Kyk hier.

177

En in daardie dag sal sewe vroue een man vashou en sê: Ons sal ons eie brood eet, ons 
eie klere dra; laat ons net by U naam genoem word om ons smaad te ontneem.

Dis die endtyd, waar ons nou lewe; huwelik, egskeiding en prostitusie en wat ook al.

In daardie dag sal die loot van die HERE mooi en heerlik wees, … die vrugte van die aarde 
uitstaande en mooi wees … die wat ontsnap het uit Israel. (Hoe dat julle al daardie 
verdoemenis vrygespring het! Sien?)

En Hy wat oorgebly het in Sion en 'n oorblyfsel in Jerusalem, sal … (Laat ons sien.) … in 
Jerusalem sal heilig genoem word, elkeen wat geskrywe is onder die lewendes in Jerusalem, 
sien:

Waarin die Here die vuilheid van die dogter van Sion sal weggewas het (onthou, dis altyd 
die Bruid, sien) … en die bloed van Jerusalem gereinig het (dit is die oorblyfsel van die Jode, 
plus die Bruid, sien) … en in sy midde met die gees van oordeel, vuur …

Dis altyd God se oordeel, wanneer Hy Sy finale oordeel maak. Roep jou, regverdig jou en bring jou na 
verlossing; dan breek Sy oordeel oor jou uit, en die Heilige Gees en Vuur reinig die sonde. Dan is jy Syne.

Dieselfde  ding  doen  Hy  aan  die  aarde,  wanneer  Hy  dit  met  Vuur  suiwer:  “en  deur  die  gees  van
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verbranding.” Nou kyk. Luister! Is julle gereed?

En die HERE sal op elke woonplek van die berg Sion en sy vergadering 'n rookwolk skep 
bedags en 'n skyn van … vuur in die nag, want oor al die heerlikheid sal 'n rotsvesting wees.

[Broer Branham illustreer by die swartbord — Red.] “Die Here, in daardie dag, op die top daarvan, sal 
'n Vuur van Lig skep om te brand op die dag.” En dit gaan voort en sê: “Dit sal 'n skuiling wees, 'n rus, 'n 
toevlug.” Let op, praat soos die Bybel, presies. Die mure was reguit op-en-af, jy kon dit nie sien nie. Dit 
moet leun. “Al My Heilige Berg se …” “Hy sal hierdie Lig op hierdie Berg skep en dit sal vir 'n verdediging 
wees.” O, ons sing daardie lied:

178

O, daardie Stad op die Berg Sion,
As 'n pelgrim, tog het ek dit steeds lief;
Nou en deur daardie eeue,
Wanneer ek daardie Stad op die Heuwel bereik. Sien?

Let op, Berg Sinai was waar God neergedaal het bo-op dit, toe Hy met Israel gepraat het in 'n 
Vuurkolom. Hy het neergedaal op die top van 'n berg, Berg Sinai.
179

Op die Berg van Verheerliking, toe Hy verklaar het: “Dit is My geliefde Seun; hoor julle Hom,” Hy het 
neergedaal in 'n Ligkolom en skynende helderheid, op die top van die berg, voor Petrus, Jakobus en 
Johannes. En daarin was Hy verteenwoordig deur beide Moses en Elía; die veranderdes en die dooies 
opgewek. Glorie!

Die Nuwe Stad en die Nuwe Aarde; die nuwe skepping; die Stad op die Heuwel, met die Troon bo-op 
dit. [Broer Branham teken illustrasies op die swartbord, vir die volgende paar paragrawe — Red.] Die 
Troon hierbo, in die top; en die bewoners, almal op-en-af op hierdie Berg.

180

En die muur wat rondom dit is, het twaalf fondamente gehad. En elkeen van hulle het die borssteen 
gehad wat in Aäron was, wat die twaalf stamme van Israel voorgestel het.

En in die poorte, hulle het vier poorte gesit net presies soos die tempel in die wildernis, soos die tent 
in die wildernis was. Let op, elkeen het—het die apostels gehad, drie aan elke kant, twaalf apostels. Elke 
… En dit was eenhonderd en vier-en-veertig el hoog. Eenhonderd en vier-en-veertig el is presies 
tweehonderd-en-sestien voet, wat elkeen van daardie groot klippe amper twintig voet lank maak, die 
borsplaat in daardie poort, wat die muur opmaak wat rondom die Stad was.

Nou dit, die Stad, rus nie bo-op die muur nie, want 'n stad, vyftienhonderd myl, kon dit nie doen nie. 
Dis die muur hier waarby jy ingaan, soos die poorte van die ou Jerusalem. Jy het deur die muur ingegaan, 
daarin.

181

En elkeen van hulle het die twaalf fondamente gehad, en elkeen het die smarag en die verskillende 
klippe gehad, wat die twaalf stamme van Israel voorgestel het.

En die apostels, elkeen, oor daardie groot, een soliede pêrelpoort, het 'n naam van 'n apostel gesit. 
En het Jesus nie gesê: “Julle sal op twaalf trone sit en die twaalf stamme van Israel oordeel” nie? Wie 
het by die poort gesit om te oordeel toe hulle in die Stad ingekom het? O, goeiste! Daar het julle dit. Die 
konings van die aarde wat die Stad binnegaan, kom voor die apostoliese regter, soos Jesus belowe het. 
O, goeiste!

Op hierdie Troon, bo-op dit, vyftienhonderd myl hoog, sal die hele wêreld die Lig van die wêreld sien, 
Jesus, wat op die Troon sit bo-op die wêreld, top van die Kerk, top van Berg Sion; wat vyftienhonderd 
myl is, die helfte van die grootte van die Verenigde State, en verlig tot jy Hom die wêreld oor kan sien, 
vyftienhonderd myl hoog.

182

En almal op-en-af hier, sal die Verlostes wees. Daar sal die huise van suiwer goud wees. Daar sal 
lane wees en parke en tuine. En die Rivier van die Lewe wat kom, wat uit die Troon uitloop en afloop 
deur klein klofies en o, oor die terrasse. En die Boom van die Lewe sal in elke werf blom; en Sy vrugte 
dra, twaalf keer per jaar, 'n veranderde vrug elke maand.

183

En die konings van die aarde sal daarin kom en hulle eer bring. “En die blare is vir die genesing van 
die nasies,” wanneer die konings in vrede daarbuite lewe. Wanneer hulle uitgaan, sal hulle 'n boom pluk, 
'n blaar af soos daardie. Soos die duif wat teruggekom het, dat die toorn van God besleg was en die 
hulsblaar in die ark ingebring het. So wanneer die koning vertrek, deur sy heerlikheid in die Bruid se 
kamer hier in die Stad in te bring, sal hy 'n blaar vashou na sy buurman koning en, “Ons is in vrede vir 
ewig.” Amen! Genesing van die nasies! “Dis alles afgehandel. Eenkeer het ons geveg vir mekaar se bloed, 
broer. En ons het gekoester, en geskree; en geskiet, en verbrande kinders, alles. Maar nou is daar vrede, 
die genesing.” Nie siekte genesing nie; dis alles gedoen. Genesing van die nasie! Amen!

Stad met die Troon op die top. Openbaring 21:23: “En hulle het geen lig nodig nie, want die Lam en184
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die Here God is die Lig daarvan.” Sien? Die Here God is daardie Vuurkolom wat die kinders van Israel deur 
die wildernis gevolg het. En Hy het opgevaar op die Troon in daardie volmaakte Koninkryk se … wanneer 
tyd … “die Koninkryk wat Jesus aan die Vader moet oorgee, dat God alles kan wees, en in alles.” Jesus sit 
op Sy Troon hier as ons Josef. En die Koning is daardie Lig wat bo-op Berg Sion sal wees en Sy heilige Lig 
sal die hele Stad oorstroom. Halleluja!

Vyftienhonderd myl hoog en vyftienhonderd vierkante myl, met die paradys van God gebou regdeur 
daardie Stad; strate, lane! Lees jou Openbaring 21, kyk of dit nie reg is nie. Sien: “Hulle het geen lig 
daar nodig nie, want die Lam is die Lig.” En op die Troon kan gesien word, sit vyftienhonderd myl.

185

Dit loop nie reguit op soos hierdie nie. Dit loop skuins af soos die piramide. As dit die helfte van die 
afstand sou wees, dan sou dit omtrent so aangaan, julle sien, van een stad na die ander … nou as julle 
sal oplet, van een kant van die Stad na die ander een.

Ek kan 'n ietsie hier laat val as julle wil hê ek moet. Het julle die klein groepie hier opgelet? Dis net 
omtrent daardie deel, 'n omtrek wat dit bedek. Georgia, Kalifornië, na Saskatchewan; van Kansas na die 
rotsgebonde kus van Maine; dis wat vergader het. Dis omtrent wat net hier voorgestel word, omtrent 
vyftienhonderd vierkante myl.

186

O, hulle kom van die Ooste en Weste,
Hulle kom van die land ver;
Om saam met ons Koning fees te vier; om te eet … (Waarvan? “Die mens sal nie van 

brood alleen lewe nie.” Van Brood, Woord!) … om te eet as Sy gaste;
Hoe geseënd is hierdie pelgrims nie!

In die wêreld, moet ek sê, ek het nooit mense soos hulle gesien nie.
O, Sy heilige gesig aanskou
Gloeiend met Goddelike Lig;
Geseënde deelgenote van Sy genade,
Soos juwele in Sy kroon sal skyn.
O, Jesus kom binnekort,
Ons probleme sal dan oor wees.
O, wat as ons Here hierdie oomblik sou kom?

Dit sal nie lank wees nie. Alles is perfek. Geografies, Sodom, die boodskappers; alles sit net presies 
reg. Sien? Wat beteken dit? Dink net, kom na hierdie een klein tabernakel, vyftienhonderd vierkante myl, 
van dieselfde dimensie.

187

Waarom is dit dat God so gedink en soveel omgegee het oor daardie klein plekkie van Palestina, sien, 
terwyl dit net 'n klein plekkie is? Maar reg daarbinne is waar die tempel gesetel is. Dis waar die Nuwe 
Jerusalem sal uitbreek, net daar. “Olyf, die Olyfberg sal gekloof word, deel na regs en links,” sekerlik, 
wanneer sy opstoot van onder af. Nie, sê hulle, dit stoot so uitmekaar. Dit stoot op, “In daardie dag 
wanneer Sy heilige voete op die Berg sal staan.” Let op, op Sy Troon, vyftienhonderd myl hoog!

Onthou, Satan het Hom probeer versoek, eenkeer, bo-op 'n berg. Sien?188

Die Nuwe Stad het twaalf fondamente, soos ons deurgegaan het, twaalf aartsvaders; honderd vier-
en-veertig el; omdat hulle die borsplaat van Aäron was; twaalf poorte van pêrel, twaalf dissipels se 
naam.

Jesus staan, die Hoofsteen, op die Troon, wanneer Sy heiliges Hom gekroon het, “die Koning van 
konings, die Here van die here.” En Hy's die Hoofsteen.

Ek het nie my beursie by my nie. Maar as jy sal oplet in jou beursie, as jy 'n een-dollar noot het, het 
hulle die seël van die Verenigde State; 'n arend aan die een kant wat die spiese vashou, die wapen, as't 
ware; en aan die ander kant het dit die piramide met 'n alsiende oog bo-op dit. Sien, hulle het nie 
geweet wat hulle gedoen het nie. En daarop is dit in Latyn geskryf en julle sal uitvind dit sê dit, dit is 
“die groot seël.” Hulle het nie geweet wat hulle gedoen het nie. Ook Kajafas het nie geweet hy profeteer 
nie.

189

[Broer Branham illustreer op die swartbord — Red.] Daar is die Groot Seël. Hier is dit, sien, die Stad. 
Dis nie net 'n plat kubus soos hierdie nie, sien, maar dit leun op sodat dit gesien kan word. En op hierdie 
heilige Berg van die Here sal die Here neerdaal bo op Sy Berg; hier is Hy. Dis die rede waarom die 
hoofsteen nie deur Henog opgesit is nie. Sien? Dis die rede waarom die Hoofsteen nou moet kom. En die 
Berg sal opgestoot word en dit sal die Berg van die Here wees.

En hierbinne sal die Verlostes woon. Hierdie lane en groot snelweë, soos dit was, parke en die Rivier 
van die Lewe sal trek, dwarsdeur dit loop. En elke huis sal van deursigtige goud gemaak word. En die 
strate sal van goud gemaak wees. En die bome van die Lewe sal daar wees en sal twaalf soorte vrugte 
dra. En die konings en die geëerde manne van die aarde sal hulle eer en heerlikheid in die poorte bring.

190
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En die poorte sal in die nag nie toegemaak word nie omdat daar geen nag daar is nie.
In daardie Stad waar die Lam die Lig is,
In daardie Stad waar daar geen nag kom nie;
Ek het 'n woning daar wat vry is van swoeg en sorg,
O, ek gaan waar daardie Lam die Lig is.

Sien julle nie dat die dorpe, die stede, die huise, die wonings, nou net daarvan praat—praat nie? Al 
hierdie natuurlike dinge is 'n skaduwee.
191

Neem 'n skaduwee, op 'n afstand, soos my hand. Voor daar 'n—'n positief … of 'n negatief kon wees, 
moet daar 'n positief wees. En julle sien daardie skaduwee lyk asof ek 'n dosyn vingers het, maar dan 
wanneer jy begin om dit naby mekaar te kry, dit—dit fokus af tot een en dan vervaag die skaduwee in 
die hand.

En dis, baie keer, mense dink daar's drie of vier Gode. Julle kyk te ver terug in die vroeë hervormings. 
Sien? Kom nou af en jy vind, fokus in totdat daar Een is. Dis presies.

Daar is een Bruid; nie 'n dosyn denominasies nie. Maar een Bruid, dis die Uitverkorenes, uit elke … uit 
die—uit die aarde wat hiervoor voorbestem is, diegene wat hulle plek in die Koninkryk kan herken.
192

Op hierdie Troon, kyk, so hoog! Die Nuwe Stad; met die fondamente; twaalf poorte; Jesus, die 
Hoofsteen; die apostels, wat oordeel; die twaalf stamme.
193

Die piramide van Henog werp geen skaduwee op enige tyd van die dag nie. Ek was in Egipte by die 
piramides. Dis so geografies vas en in die dimensies van hierdie groot meetkundige figuur; dat, maak nie 
saak waar die son is nie, daar is nooit 'n skaduwee om die piramide nie. Sien julle hoe dit is?

En daar sal nooit 'n nag daar wees nie. Hy bo-op die Berg, oorstroom dit met Sy heerlikheid. Sy 
Glorie Lig sal die heeltyd daar wees. Daar sal geen nag daar wees nie. Jesus, die Hoofsteen!

Nou let op. So, die Verlostes sal wandel in die Lig. Ons sing nou: “Ons sal wandel in die Lig, daardie 
pragtige Lig.” Daar is iets in ons wat uitroep. “Het oorgegaan uit die dood in die Lewe.” Dis omdat dit 
wag. Sien? Dis wat die eienskap is, wat ons voel.

194

Waarlik, dit is … Is julle gereed? Hierdie is die Stad waarna Abraham gesoek het. Sien? As 'n profeet 
het hy geweet daardie Stad was êrens. Die Bybel het so gesê. En hy het die stad verlaat waar hy 
gewoon het en hy het oorgegaan; kyk waar hy gegaan het, presies waar dit sal wees. Sien? “Hy het 
gesoek na 'n Stad Wie se bouer en maker God was,” sien, synde 'n profeet.

Jesus het gegaan om voor te berei, met die Goddelike hande, 'n Goddelike Stad; Goddelike Argitek, 
vir 'n Goddelik gekoopte volk, vir 'n voorbestemde volk. Hy het gegaan om voor te berei.
195

Abraham het daarna gesoek. “En hy het bely dat hy 'n pelgrim en 'n vreemdeling was, want hy het 
gesoek na 'n Stad Wie se bouer en maker God was.” Daardie profeet, geweet dit was iewers! Johannes 
het dit sien afkom, maar Abraham het gedink dit moes net daar op die aarde wees. Hoekom? Hy het 
Melgisédek ontmoet, die Koning daarvan, en Hom 'n tiende gegee. “Wat geen vader of moeder gehad het 
nie. Hy het geen begin van lewe of geen einde van lewe gehad nie.” Abraham het Hom ontmoet en hulle 
het nagmaal geneem reg op die letterlike plek waar die Stad opgerig sal word, die heilige Berg van die 
Here, waar die Verlostes sal woon. O, goeiste!

Daardie tyd stop net nie. Nee, ons is in tyd; na 'n ruk sal ons na die Ewigheid gaan.

O, heilige Berg! Daar sal strate wees van deursigtige goud, lane; en huise en parke. As julle dit wil 
lees, Openbaring 21:18. Die Boom van die Lewe sal daar wees; twaalf verskillende soorte van vrugte, 
een elke maand sal daarop gedra word. Die mense wat hierdie vrugte eet, hulle sal hulle dieet elke, elke 
maand verander.

196

En dis—dis van … vir net die oorwinnaars. Weet julle dit? Dit is nie vir die denominasies nie.

Julle sê: “Bedoel jy dit, Broer Branham?”

Laat ons blaai na Openbaring 2, net 'n oomblik en dit vind. Openbaring 2:7. Laat ons nou uitvind of 
dit regtig die Waarheid is of nie. Openbaring 2:7 lees so.

En hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees …

Nou, onthou, Hy praat nie nou met die Jode nie. Hierdie is die Kerk, die Heiden.

Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, 
sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is.



30Die Toekomstige Tuiste Van Die Hemelse Bruidegom En Die Aardse Bruid

“Net Oorwinnaars wat die dier oorwin, sy merk oorwin,” dis Katolisisme, Protestantisme, 
denominasionalisme: “wat die dier oorwin, sy merk, die letter van sy naam.” “Hy sal 'n reg hê op die 
Boom van die Lewe, om in die poorte in te gaan waar niks wat besoedel ooit kan ingaan nie.” Sien? Dink 
daaraan. Nou, net 'n oomblik nou, as ons net 'n bietjie verder gaan. Boom van die Lewe sal slegs vir die 
oorwinnaars wees.

197

Die blare sal wees vir die genesing van die nasies. Dit is, die konings wat daarin woon, bring hulle eer 
in, wanneer hulle hulle eer bring en dit voor die Troon van God lê. Net soos die buitekant, die tien … die 
elf stamme het ingebring, elkeen van hulle, 'n tiende vir Levi, sien. Wanneer hulle hulle eer inbring in die 
… uit die geseënde land, daarin, sal hulle reik uit die Boom van die Lewe, 'n heilige blaar afbreek … of 'n 
Boom van die Lewe blaar, en hulle sal saam uitloop. Daar is geen oorlog meer nie. Alles is in vrede. Die 
blare is 'n gedenkteken vir die genesings van die nasie.

Dieselfde Boom, nie soos Adam nie, hy … Daar was 'n Boom van die Lewe in die tuin van Eden, 
waarvan hy mag geëet het as hy nie 'n val gehad het nie. Daardie Boom van die Lewe het hom herinner, 
die hele tyd, dat sy nuwe … sy jeug voortdurend aan die gang was. Sien?

198

Dieselfde sal die nasies. Die blare sal wees vir die genesing van die nasies; let op, nou nie die siekte 
nie. Julle sou dieselfde regte gehad het as wat Adam gehad het, soos die le- … duif met die hulsblaar, dis 
alles … elke koning neem 'n blaar.

Let op, die Rivier van die Lewe, miskien baie klein stroompies wat dit opmaak. Nou, op hierdie aarde 
…
199

Ek gaan net binne 'n paar minute afsluit. In hierdie aarde … Of, ek gaan net ophou. Dis hoeveel meer 
notas daar is, nou omtrent dertig bladsye. Ja. Kyk.

In hierdie—in hierdie lewe het ek nog nooit iets so verfrissend gesien as om in die berge te wees en 
te vind, soos ek gepreek het nou die aand, daardie stroom wat opborrel, sy lewegewende bron. Jy sou 
moeg en dors wees, val neer by 'n goeie stroom; ver onder waar kieme nie kan gaan nie, ver af 
honderde voet in die aarde, borrel suiwer, egte, lewegewende water uit. Ons waardeer dit. Dis klein. 
Nou, die aarde het sy baie strome met verfrissende water. Wanneer jy dors is en sterf en jy kry 'n goeie, 
koue drink daaruit, dit sal—dit sal jou help om te lewe.

Maar kyk waar hierdie Een vandaan kom. Van die Troon af, dis daar waar dit sy Lewegewende bronne 
kry. Kom van onder die Troon van God, waar God sit.
200

Alles daarvan, die hele aarde, hierdie aarde waarin ons nou lewe; elkeen, of dit Christelik of heidens 
is, het tempels. Het julle ooit daaraan gedink? Kerke, almal van hulle.

Maar hierdie Een het nie enige nie. Die Bybel het gesê: “En daar was geen tempel daar nie. Maar die 
Here God en die Lam is die Tempel daarvan.” Die Lam is die Lig. Die Lam is die Tempel. Die Lam is die 
Troon. Die Lam is die Lewe. Hy is daardie Tempel. Sien, al hierdie tempels het 'n voorwerp wat hulle 
aanbid; maar in hierdie Stad is Hy die voorwerp. Hy is by Sy mense. Sy Gees Lig oorstroom die piramide 
Stad.

Soos Petrus en Johannes bo-op die top van die berg. Die Lig het die top van die berg bedek en 'n 
Stem het gespreek, gesê: “Hierdie is My geliefde Seun.”
201

In Openbaring 21:3 en 4: “Die tabernakel van God is by die mens.” God het in die mens getabernakel 
deur hom te verlos, deur hierdie drie prosesse. Nou God gaan die aarde en tabernakel op die aarde 
verlos, met Sy onderdane van die aarde, wat Hy van die aarde af voortgebring het. En deur sonde het 
dit geval, maar die … Hy moes dit laat voortgaan. Maar nou het Hy Jesus gestuur om daardie gevalle 
aarde te verlos, waarvan ons deel is. “Daar sal nie een haar van jou hoof vergaan nie.” Jesus het so 
gesê. Hy het gesê: “Ek sal dit weer oprig in die laaste dag.” Sien? Hoekom? Jy's 'n deel van die aarde.

202

Julle let op, ek het die grappie gehad oor my vrou wat my vertel het ek het my hare verloor. Ek het 
vir haar gesê ek het nie een van hulle verloor nie.
203

Sy het gesê: “Waar is hulle?”

Ek het gesê: “Waar hulle was voor ek hulle gekry het.” Waar hulle ook al was, 'n stof; waar hulle ook 
al is, wag hulle vir my. Sien? Dis reg. Ek sal eendag na hulle toe gaan.

Hierdie ou liggaam, verrimpeld en vervalle en krom in skouers, en pyn in knieë, en—en hees in die 
keel. Dis in orde. Jy kan dit in die see begrawe, maar die Basuin sal my wakker maak! …?… Ja, meneer. 
Ons gaan verander, een van hierdie dae. Ek is deel van hierdie wêreld wat verlos is. Jy's in die wêreld, 
maar niks van die kosmos nie. Jy's in 'n ander orde, 'n verloste orde.

204

Let  op:  “Die  tabernakel  van  God  sal  by  die  mens  wees.”  Let  op:  “Die  vroeëre  dinge  het205
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verbygegaan.” Hierdie, hierdie ding, het verbygegaan. Dit beteken dat die Hemel afgekom het om saam 
met die mens te woon. Sien? Hemel en aarde is in omhelsing.

Net presies toe die Duif op 'n deel van die aarde gekom het, wat Jesus was; Hy was die stof van die 
aarde, die mens. God, komende van daardie een klein Lewenskiem, deur skeppingskrag. En daardie Bloed 
wat in daardie … Die Lewe wat in daardie Bloed was, het teruggevaar na God, maar die Bloed het op die 
aarde gedrup, om dit op te eis. [Broer Branham klop verskeie kere op die preekstoel — Red.]

As gevolg van die bloed wat deurgebring is van die kiemsel van Kain af, sien; nou kom Hy terug met 
die skeppingskrag net soos Hy het met Adam gedoen het, skep Adam, hier is die Tweede Adam. En deur 
daardie brekende sel daar waar (sonde) Kain daardie bloedsel op die regverdige gebreek het, sien, nou 
hierdie Bloedsel … Want hy het Abel doodgemaak, maar Abel was seksgebore.

206

Maar hierdie Een was nie seksgebore nie. “Dit was die skepping van God, die begin daarvan,” en Dit 
het die aarde verlos. En al die kalsium, kalium, petroleum, kosmiese lig, waarvan jy gemaak is, is verlos. 
“Nie een haar sal beskadig word nie. En Ek sal dit weer oprig in die laaste dag.”

Wat dan? God kom af om op die aarde te woon. Wat, Hy is 'n deel daarvan, Sy Eie liggaam. Hy het 
dit opgerig vir ons regverdigmaking en ons word geregverdig deur dit te glo en dit te aanvaar. Let op in 
tipes, Jesus word … In die tipe word Jesus mens; God … of voorbestem om sy plek in te neem, om ons te 
verlos, om al hierdie dinge moontlik te maak.

207

Let op, buite sy pragtige mure, van hierdie Stad.

Nou het julle “die Stad”? Sien, dis 'n heilige Berg. [Broer Branham illustreer op die swartbord — Red.] 
“Niks sal skade doen of vernietig op my hele heilige Berg nie, sê die Here.” Die Stad is nie 'n kubus nie. 
Dit is 'n Berg. En die—die wydte by die breedte by die hoogte, is gelyk, sien; vyftienhonderd myl hierdie 
kant, vyftienhonderd myl daardie kant, vyftienhonderd myl al die pad om; en vyftienhonderd myl hoog. 
So dis net 'n groot Berg soos die piramide en die Stad is op die Berg. Glorie!

208

Daar het julle dit, daar is die paradyse van God, die Lig van die wêreld, daardie volmaakte Koninkryk. 
Nie die sewende dag nie; die Ewige een! Sien? Nie die Millennium nie; die Nuwe Aarde! Sien?

Terwyl dit deur die Millennium gaan, gaan dit deur sy heiligmakingproses, maar moet steeds verbrand 
word. Sien? Waarvan die Bloed die mense verlos het, dit wys hierdie gedenkteken dat dit … die prys is 
betaal, daardie duisend jaar. Maar dan moet dit deur Vuur gereinig word; net soos julle was, Sy 
afgevaardigdes van hierdie Stad, die afvaardiging.

209

So as jy sterf of as jy lewe, watter verskil maak dit? As Hy vandag kom, of Hy kom oor honderd jaar 
of 'n duisend jaar, sal ek net rus totdat my verandering kom.

So, ou man en ou vrou, moenie julle moedeloos wees nie. [Broer Branham illustreer op die swartbord 
— Red.] As jy 'n verteenwoordiging hierbo is in hierdie eienskap van God; dit, God; as jy dit het, as jy 
hier verteenwoordig is, kan jy nie … Jy's in die Ewige. En as jy oorgegaan het van daardie sewende dag 
na die agtste, het jy in die Ewige ingegaan deur die doop van die Heilige Gees, is jy Hierby ingesluit. Nou, 
as jy net vertrou op 'n sensasie, of op-en-af spring, of: “Ek doen dit. Ek hou my sewende dag. Ek eet 
nie vleis nie,” en sulke dinge, wat in elk geval gaan vergaan. Sien? Maar Hierdie is die Ewige. Sien? 
Hierdie is die Ewige, die Fees na die Loofhuttefees. Sien?

210

Die Loofhuttefees was die laaste fees, die sewende fees. Ons aanbid nou onder die Loofhuttefees, 
die sewende kerkeeu.

In die Millennium sal ons weer onder die Loofhuttefees wees, in die sewende dag.211

Maar dan, na die sewende dag, het ons 'n Heilige Samekoms, gaan terug na die Ewige. Hoe? Deur die 
Ewige Een wat gekom en ons verlos en ons teruggeneem het, ons laat herken het dat ons 'n deel 
Hiervan was.

Nou hoe weet jy jy's 'n deel? Want dit, die Woord van die uur, die belofte van die dag. Wat is dit? 'n 
Herstel terug na die eerste dag, die eerste. “En hy sal die harte van die kinders terugbring na die 
vaders,” bring weer 'n herstel van die ware Pinkster, nie sensasies nie; en sal die Aandlig manifesteer, 
dieselfde Seun wat in die oggendlig gewys het, soos belowe vir die dag. Amen en amen!

Waar is ons, vriende, waar is ons? Wag nou net om uit die pad te kom sodat Openbaring 11 bekend 
gemaak kan word aan die Jode; dis reg, die Wegraping kom.

Kyk, buite die poorte van die mure, versprei oor die Nuwe Aarde, sal nasies in Ewige vrede woon. 
Wat nou? Geëerde konings sal hulle heerlikheid daarin bring. Geen sonde kan daar wees nie. Geen vroue 
met kortgeknipte hare sal daardie Stad binnegaan nie. Ek sal julle dit waarborg. Geen kortbroekdraende, 
sigaretrokende hoereerders, hoere, of leuenaars, afgodedienaars, wat hulle ook al was, sal daardie Stad

212
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binnegaan nie. Nee, dit sal alles verby wees. Sonde sal weg wees. “Niks om sy heiligheid te besoedel sal 
daar ingaan nie.” Dis wat Hy gesê het. “Alles het verbygegaan, vir altyd.”

Kyk uit in sy velde en om sy poorte,
Die beer sal sag wees, die wolf sal mak wees;
En die leeu sal lê by die lam;
En die dier uit die natuur sal deur 'n kind gelei word;
Ek sal verander word van die skepsel wat ek is.

Met hierdie dood wat werk in my sterflike liggaam, ouderdom wat intree, sal ek verander word.213

Het julle die lied gehoor? “Die beer sal sagmoedig wees. Die wolf sal mak wees.” Hy sal nie opspring 
en opstaan en jou probeer doodmaak nie. Hy sal saam met jou in die paaie afstap.

Wie gaan dit beërwe? Die Verlostes. Wie sal dit wees?

Let op, ek kan nou net volgens tipes onderrig. Let op, Broer Lee.

Wie het uitgekom op die nuwe aarde saam met Noag die profeet? Hulle wat saam met hom in die ark 
ingegaan het. Dit reg? Dis wie daar uitstap. Sien? Diegene wat saam met Noag ingegaan het deur sy 
boodskap, was die een wat uitgestap het op die nuwe aarde na sy waterdoop.

214

Die een wat nou saam met Jesus ingaan. Hoe kom jy in Hom in? Deur een Gees; en Hy is die Woord. 
Jy word deel van Hom. Watter deel van Hom is jy? Die Woord wat lewe in hierdie uur, herken. Jy sal saam 
met Hom uitstap in die Millennium. Dis wanneer jy uitstap. Let op, nie 'n nuwe geslag nie. 'n Verplanting!

215

Julle sê: “O, Broer Branham!” O!

Let op, as God Elía kon oprig en hom opneem, vyf-en-twintighonderd jaar gelede, om hom weer 
terug te plant in die aarde, om 'n profeet vir die Jode te wees, hoeveel te meer kan Hy dit vir die Bruid 
doen!

Nadat Noag uit die ark gekom het, let op wat vir Noag gesê is nadat hy uit die vloed gekom het, net 
soos dit voorheen met Adam was. Nadat hy uitgekom het op die nuwe aarde; het gesê: “Vermeerder en 
vul die aarde,” na die vloed. Let op: “moes vrugbaar wees, die aarde vul,” soos Adam in die eerste plek.

216

Nou julle kan presies hier sien. Nou luister baie mooi.

Adam moes “vermeerder en die aarde vul.” Dit reg? Noag moes, nadat die nuwe, (wêreld vernietig 
is), moes “vermeerder en die aarde vul.” Begryp dit? Nou kan julle nie sien wat die slang se “saad” is nie? 
Wat het die aarde aangevul? Begryp julle dit? Goed. Julle sien hoe Satan nou by Eva gekom het. Dis 
waarom dood sedertdien op aarde geheers het. En hemele, aarde, dier, atmosfeer, is heeltemal vervloek 
deur God as gevolg daarvan. Dis die vloek, want Satan het eerste hierby gekom.

217

Jesus het gekom om dit terug te verlos na die Vader. Ten einde dit te doen, het Hy deel daarvan 
geword; soos ek pas deurgegaan het. En van daardie einste stof (die deel wat Jesus Self was) wat 
verlos is, deur Hom is al die eienskappe van God verlos saam met die aarde.

Hy was die gesproke Woord. Ons wat verlos is, is deel van Hom. Dan, as jy kan herken! Sien?218

Die Fariseërs het beweer hulle was. Maar julle sien my eerste illustrasie, hulle was dit net 
intellektueel. Hulle kon nie die Woord herken toe Dit gemanifesteer is reg voor hulle nie. Hulle het gesê: 
“Hierdie man is 'n bose gees.”

Nou, vandag word ons vals profete genoem. Ons word elke vuil ding genoem wat genoem kan word, 
deur godsdienstige mense, sien, deur groot en talentvolle manne. Sien, hulle verstaan net nie. Sien?

Sy waterdoop was nie voldoende om dit te reinig nie; ook nie hulle s'n nie. Heiligmaking deur die 
Bloed het dit teruggebring, dit opgeëis. Maar die doop van die Vuur het dit gereinig; soos dit met Sy 
Bruid gedoen het. Soos regverdigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees.

219

Nooit belowe om 'n nuwe ras op te rig, soos ek gesê het nie, maar Hy het belowe om die gevallenes 
te verlos. Hulle wat die—die voorbestemdes was, beërwe dit soos Hy belowe het. En Hy is die 
onveranderlike God; ons weet dit.

220

Onthou, God het Elía geneem na die wegraping en hom verander, hom terug verplant onder die 
mense, om die plek in te neem as 'n profeet onder sy mense; binnekort sal Hy dit doen. En het hom aan 
die lewe gehou hierdie vyf-en-twintighonderd jaar. Hy moet weer verskyn.

221

Let weer op, Hy het Moses uit die dood opgewek. Waar is sy graf? Kan enigiemand dit vind? Lees die 
Boek van Judas. Sien? Satan … Die Aartsengel wat stry met die aartsengel, Satan, het gesê, durf … “die
222
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Here bestraf jou,” stry oor die liggaam van Moses. En hier het Petrus, Jakobus en Johannes daar gestaan 
en na hom gekyk op die Berg van Verheerliking, net daar in die land waar die Berg opgerig gaan word om 
in te woon. Sien?

En Hy het gekom om dit te verlos.

Sien, daar was die weggeraapte Kerk dan, verteenwoordig; daar was hulle wat slaap, 
verteenwoordig. Waar? [Broer Branham illustreer op die swartbord, vir die volgende paar paragrawe — 
Red.] In die Stad; bo-op die top van die berg. Sien?

223

Daar was Petrus, Jakobus en Johannes, wat daarna gekyk het; drie, 'n getuie. Daar was Elía, Moses, 
en Jesus; as 'n Hemelse getuie. Sien?

En daar was Moses, die dooie, wat opgewek was. Daar was Elía, die wegraping, wat nog gelewe het. 
En hulle was albei verteenwoordig op hierdie heilige berg.

En Jesus, die Verlosser. Toe God, bo Hom soos hierdie, Hom oorskadu het, gesê het: “Dit is My 
geliefde Seun.”

Julle onthou, Jesus het gesê, omtrent 'n dag tevore, het Hy gesê: “Voorwaar Ek sê vir julle, dat 
sommige wat nou hier staan, sal nie die dood sien nie, totdat hulle die Koninkryk van God in krag sien 
vestig.”

224

Wat was dit? Die opgewekte dooies en die weggeraapte heiliges, tesame, saam opgeneem om Hom in 
die lug te ontmoet. Met God wat Hom oorskadu en Jesus wat daar staan in hierdie skaduwee, sê: “Dit is 
My geliefde Seun in Wie Ek 'n welbehae het,” die orde van die Nuwe Koninkryk. O, broer, suster!

Dood verander jou nie. Dood verander net jou woonplek. Sien?225

Onthou, Samuel, toe hy dood was en vir twee jaar begrawe was, was hy in die Paradys. En die heks 
van Endor het hom opgeroep en Saul het hom herken; en sy het ook en het op haar gesig geval. Hy het 
glad nie verander nie. Hy was steeds dieselfde Samuel nadat hy twee jaar dood was en hy was steeds 'n 
profeet. Hy het gesê: “Môre sal jy in die geveg val, jou seun met jou en teen hierdie tyd môreaand sal jy 
met my wees.” En dis net wat gebeur het.

Sien? En wanneer Moses terugkeer en Elía vir Openbaring 11, sal hulle steeds profete wees. 
Halleluja!

En daar oorkant, in die Land, die Stad waar die Lam die Lig is, sal ek jou ken, Broer McKinney. Ek sal 
julle ken, my mense, my juwele in die kroon. Wanneer hulle uit die Ooste en die Weste kom na die Stad; 
wanneer vyftienhonderd vierkante myl, sal sy daar sit en die Stad vierkantig gebou. Wanneer jy daar sit 
op die heilige Berg, waar God op die Berg sit en Jesus op die Troon. En die goue basuin weerklink 
wanneer Josef weggaan om af te stap deur die Paradys en die kinders van God op hulle knieë val en Hom 
aanbid, in die wete dat hulle verlos is. Sien? Amen! Halleluja!
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Partymaal verlang ek na die Hemel,
En die heerlikheid wat ek Daar sal aanskou;
Wat 'n vreugde sal dit wees wanneer ek my Verlosser sien,
In daardie pragtige Stad van goud!
Ek's bestem vir daardie pragtige Stad
Wat die Here voorberei het …
[Leë kol op band — Red.]

Jesaja het gesê, in Jesaja 9:6: “En aan Sy vrede en aan Sy opbrengs sal daar geen einde wees nie. 
Die heerskappy sal op Sy skouers wees; Sy Naam sal genoem word Raadsman, Vredevors, die Magtige 
God, die Ewige Vader. En die heerskappy sal op Sy skouers wees; en aan Sy opbrengs en aan Sy vrede 
is daar geen einde nie.” Selfs die diere is daar. O, goeiste!

227

Die beer sal sagmoedig wees en die wolf sal mak wees;
En die leeu sal by die lam lê,
En die dier uit die natuur sal deur 'n kind gelei word;
Maar ek gaan verander word.

Ek sal verander word van hierdie skepsel wat ek is, wanneer daardie Dag kom, want ek gaan na 
daardie Stad. Ek's bestem vir daardie pragtige Stad! Ek voel die verlossende Krag in my hele hart nou.
228

As dit nie so is nie, dan het ek my lewe weggegooi; ek het ander bedrieglike dinge geleer. Maar 
wanneer ek afkyk en sien dat die belofte wat Hy gemaak het van hierdie dag en Dit bevestig sien; en 
kyk na hierdie vyftienhonderd vierkante myl gemeente wat hier sit, 'n Uitverkorene wat geroep is uit 
denominasies en rasse en geloofsbelydenisse en dinge, saam vergader; soos ek die Woord Homself sien 
bevestig, weet ek, sonder een twyfel, sal die juwele van my kroon alles in die wêreld oorskry, op daardie
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Dag.

Daar sal 'n tyd kom! Mense, ons vergader nie hier tevergeefs nie. Ons wag net vir daardie tyd. Dit is 
baie, baie laat, maar Jesus is steeds baie, baie naby. En Sy Heerlikheid, dis wonderlik. “Sy Naam sal 
genoem word Raadsman.” Daardie Stad, kan julle dit sien? Daar is waar die Bruid en die Bruidegom sal 
gaan en om nooit weer …

229

Nou, as julle dink dis wonderlik wanneer ons honderde myle ry om hier te sit en te voed op Sy 
Woord, waarvan hierdie net 'n skaduwee is, wat sal dit wees wanneer ons in die Stad saam met Hom 
lewe! Wanneer ek langs julle lewe as julle buurman en wanneer ons van daardie bome eet, en ons sal 
wandel in daardie strate, wanneer ons in daardie strate van goud oploop na die fontein, uit die fontein 
drink, in die paradyse van God instap, met Engele wat oor die aarde sweef, die gesange sing, o, wat 'n 
Dag sal dit wees! Dis alles werd. Die pad lyk rof, partymaal raak dit moeilik, maar, o, dit sal so nietig 
wees wanneer ek Hom sien, so nietig. Wat sal die slegte name en dinge wat hulle gesê het, wat sal dit 
wees wanneer ek Hom in daardie pragtige, pragtige Stad van God sien?

230

Laat ons ons hoofde buig.231
Ek's bestem vir daardie pragtige Stad
Wat my Here vir Sy Eie voorberei het;
Waar al die Verlostes van alle eeue sing “Glorie!” rondom die Wit Troon.
Soms verlang ek na die Hemel,
En sy heerlikhede wat ek Daar sal aanskou;
Wat 'n vreugde sal dit wees wanneer ek my Verlosser sien,
In daardie pragtige Stad van goud!

Op die eiland Patmos het Johannes dit gesien! [Broer Branham huil van vreugde — Red.]

Dierbare Jesus, hierdie hoop, my hoop is op niks minder gebou nie, Here. Dis die moeder van my hart; 
daardie Stad, die groot Koning. God, moenie dat een hier verlore gaan nie, asseblief. Mag ons ons lewens 
weer ondersoek vandag, Here, wagtend vir die Koms van die Here. Waar al hulle Verlostes, daar oorkant 
in daardie groot koliseum in Rome, waar daardie Christene deur leeus opgeëet is, sal die stof eendag 
uitbreek!
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Daar sal geen begraafplase op die heuwel van Glorie wees nie. Geen deurknoppe sal 'n begrafniskrans 
hou nie. Geen traan sal daarop vlek nie. Nee, nee. Geen opgehoopte sooi nie. Geen storms sal dit tref 
nie. Dit sal alles glorieryk daar wees.

Help ons, Here. As daar een hier is … wat geroep is na hierdie Bruilofsmaal van die Lam, hierdie 
duisend jaar van Millennium heerskappy, en om dan in die Stad in te gaan nadat die wittebrood verby is. 
Die Millennium is bloot die wittebrood. Dan neem Sy, die Bruid, Sy … Bruidegom neem Sy Bruid Huis toe. 
Dis Hare. Haar Bruidegom; Sy Bruid. O, Hy het gegaan om 'n Huis te berei sedert Hy verloof geraak het.

233

Mag ons getrou wees aan Hom Wie die Woord is, want Hy is die Woord. Ongeag hoe ander ons 
probeer verlei, hou ons weg Daarvan; Here, trek my nader.

Want somtyds verlang ek na die Hemel,
En sy heerlikheid sal Ek Daar aanskou;
Wat 'n vreugde sal dit wees wanneer ek my Verlosser sien,
In daardie pragtige Stad van goud!

Die toekomstige Tuiste van die Bruidegom en Bruid! Hy kom terug … [Leë kol op band — Red.] … na 
die Bruilofsmaal; dit gaan drie en 'n half dae wees. Keer dan weer terug in die Millennium, op ons 
wittebrood. En dan gaan Hy—Hy die Stad in sig bring. Soos die bruidegom wat die bruid tot haar 
verbasing neem, hoe die klein bruidjie daar staan in verwondering terwyl sy na haar toekomstige tuiste 
kyk! En deur geloof, vandag, Here, sien ons dit oorkant. Dit sal net hier op hierdie aarde wees. U het dit 
belowe.
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U Kerk sal volkome verlos wees, een van hierdie dae. En dan sal U wêreld verlos word, die res van 
die deeltjies. Maar eers het U U mense verlos, hulle liggame wat uit die wêreld bestaan.

Help ons, God. As daar een hier is wat nie net presies seker is daarvan nie, Here, mag hulle dit net 
nou ontvang.
235

Ek weet dit was lank en warm, maar mense, ons sal nie altyd hier staan nie. Ek sal nie altyd julle 
pastoor wees nie. Laat ons dit seker maak.

“Is daar 'n weg, Broer Branham?”

Ja, word 'n deel van die Woord, 'n deel van die Woord van vandag. Kan nie 'n deel van die Woord van 
Moses se dag wees nie; daardie deel is opgemaak, dit was die voete. Ons is nou by die Hoof. Hierdie is
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Christus. Nie die armstyd nie, terug in Luther, nee. Hierdie is die Hooftyd. Christus, die Hoofsteen, kom 
na die Liggaam.

As jy nie net presies reg voel daaroor nie, waar jy ook al kan, sal jy jou hand opsteek net sodat ek 
kan sien. Laat almal anders hulle hoofde gebuig hou. God seën julle.
236

Sê: “Onthou my in gebed, Broer Branham. Ek wil so graag daar wees! Ek—ek wil dit nie mis nie, Broer 
Branham. Ek—ek gaan na, ek doen alles wat ek kan, maar bid nou vir my, sal julle?” God seën julle.

Terwyl jy nou daaraan dink, bid net, sê: “God …” Dis in jou eie hart. Sien, as jy iets voel pluk, tintel 
aan jou hart, dis wat dit is. Dis daardie eienskap wat homself probeer verklaar.

Ek's bestem vir daardie pragtige Stad
Wat my Here vir Sy Eie voorberei het;
Waar al die Verlostes van alle eeue
Sal sing “Glorie!” rondom die Wit Troon. Partymaal verlang ek na die Hemel,
En die heerlikhede wat Ek Daar sal aanskou;
Wat 'n vreugde sal dit wees wanneer ek my Verlosser sien,
In daardie pragtige Stad van goud!

Hemelse Vader, neem ons nou, Here. Laat die Groot Herder, die Groot Verlossende Herder, die Groot 
Herder Wat die Heerlikheid verlaat het in die wete dat sommige van die eienskappe verlore was op 
daardie groot valleie van sonde, waar die wolwe en die—die diere spoedig daardie klein skapie sou 
verslind; maar Hy het die goue gange verlaat, afgekom na die aarde en is een van ons gemaak, sodat Hy 
die liefde van God aan ons kon verklaar. Daar het Hy hulle gevind, party van hulle in denominasies, party 
van hulle in die bordeel, party van hulle op die strate, blind, party van hulle in die heinings en hoofpaaie, 
maar Hy het elkeen verlos wat die Vader Hom bestem het om te verlos.
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En Hy het ons opdrag gegee dat ons hierdie deel van die Woord vir ons eeue sou uitleef. En ons sien 
die groot hervorming van Luther, in daardie eeu; en van Wesley; en die Pinkster. Nou soek ons na die 
Hoofsteen van die Stad. O God, ons ken die eeu en die belofte wat ons gegee is vir hierdie dag, hoedat 
Dit weer herstel moet word. “Die Aandlig sal die vrugte daarvan ryp maak. En dit sal gebeur dat daar 'n 
dag sal wees wat nie dag of nag kan wees nie, wat geroep kan word, maar in die aandtyd sal dit Lig 
wees.”
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Daardie selfde glorieryke Seun van God, wat Homself manifesteer in menslike vlees hierbo op die 
aarde, die belofte self laat leef, verblind vir die oë van die Fariseërs en Sadduseërs en Herodiane, 
ensovoorts.

En vandag herhaal dit weer, die Woord word gemanifesteer net soos Dit was. Die Woord, wat die 
geheim van die hart ken, net presies soos dit was, soos die Skrif gesê het, wat nie verbreek kan word 
nie. Help ons, God, om dit te besef.

Help hulle nou wat hulle hande opgesteek het. Mag hulle 'n bietjie stywer vasgord; skoei hulleself 
met die Evangelie van vrede; trek die volle wapenrusting van God aan; trek die helm af; neem die skild 
van geloof; marsjeer vorentoe, van vandag af. Skenk dit, Here.

Net 'n klein tydjie, sal ons ontbied word, dan sal die Wegraping kom. Net 'n klein groepie, soos 
Henog, sal opgeneem word.
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Dan: “die oorblyfsel van die vrou se saad, wat die gebooie van God onderhou,” Jode, “het die 
getuienis van Jesus Christus,” Heiden, sal gejag word soos honde: “en sal hulle lewe gee vir hulle 
getuienis.”

Dan, een groot oggend, die aanbreek van die Millennium, vir die—die Wittebrood sal begin.

“En die res van die dooies het toe nie gelewe tot die einde van die duisend jaar nie.” Toe, aan die 
einde van die duisend jaar was daar 'n Oordeel wat getoon het dat Gam in die ark was. En Gam is steeds 
daar in die oorblyfsel. Diegene wat Dit gehoor en Dit verwerp het, sal geoordeel moet word.

Nou, skenk dit, Here, dat ons nie onder hulle gereken sal word nie, maar sal wees in die oproep na 
die Bruilofsmaal. Want ons herken Jesus vandag onder ons. Ons gaan saam met Hom in; uit die wêreld, in 
Hom in. Laat ons uitstap in daardie Stad, uitkom saam met Hom.

Ek word oud, Here. Ek het nie meer baie preke om te preek nie. Maar ek vertrou U beslis. Ek soek na 
daardie Stad, soos my vader Abraham gedoen het. Daar is Iets in my wat sê dit kom. Ek probeer oral, 
Here, om die Lig te versprei en hulle te roep. Laat nie een van hierdie, Here …
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Hoe pragtig, 'n rukkie gelede, het U dit aan my geopenbaar. Vanuit die omtrek van omtrent 
vyftienhonderd myl, net een hier en daar, sit vandag bymekaar, wat bymekaar kom na een klein plekkie 
en  wag  vir  daardie  Stad  om  te  verskyn.  Ons  bely  dat  ons  pelgrims  en  vreemdelinge  is.  Ons  is
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uitgeworpenes. Die heiden, die wêreld, lag en spot; die godsdienstige denominasies bespot; maar ons is 
nie ontroer deur sulke dinge nie. Maak ons deel van die Woord, Here, onbeweeglik. “Dit sal gebeur in die 
laaste dae.” Mag dit ons wees, Here, mag ons gereken word onder hulle. Ons vra dit in Jesus se Naam. 
Amen.

Glo julle dit? [Gemeente sê: “Amen.”] Laat ons ons hande so opsteek.
Ek's bestem vir daardie pragtige Stad
Wat my Here vir Sy Eie voorberei het;
Waar al die Verlostes van alle eeue
Sal sing “Glorie!” rondom die Wit Troon.
Partymaal verlang ek na die Hemel,
En heerlikhede sal Ek Daar aanskou;
O, watter vreugde sal dit wees wanneer ek my Verlosser sien,
In daardie pragtige Stad van goud!

Nou, as ons in daardie Stad saam wil woon, net hande skud met iemand, sê: “God seën jou, pelgrim. 
Van waar is jy? Louisiana, Georgia, Mississippi? Ek is ook 'n pelgrim. Ek soek na daardie Stad.”
241

Ek soek na daardie Stad, Broer Neville, daar oorkant. Ons gaan daar ver oorkant …?… Broer Capps, 
ek soek nog na daardie Stad, vanaand. [Broer Branham begin Geen Teleurstelling neurie — Red.]

En sy heerlikhede sal ek Daar aanskou;
Wat 'n vreugde sal dit wees wanneer ek my Verlosser sien,
In daardie pragtige Stad van goud!
O, die beer sal saggeaard wees en die wolf sal mak wees;
En die leeu sal by die lam lê, o ja!
En die dier van … sal deur 'n kind gelei word;
En ek sal verander word, verander word van hierdie skepsel wat ek is, o, ja.
O, daar sal eendag vir my vrede in die dal wees;
O, daar sal vrede in die vallei wees vir my. (Reg! Ja!)
Daar sal geen droefheid meer wees nie, geen droefheid meer, geen probleem meer 

wat ek sal sien nie;
En daar sal vrede in die vallei vir my wees.

Ons onsigbare Koning, vanmôre, sal gemanifesteer word. En ek sal nie na Bill Dauch op negentig jaar 
oud kyk nie. Jy sal nie na my kyk as vyftig nie. Maar ek sal verander word, daardie Dag.
242

En wanneer die dier uit die natuur deur 'n kind gelei sal word;
Maar ek sal verander word, verander word van hierdie skepsel wat ek is.

Sal julle nie bly wees nie? Grys hare sal weg wees; die krom skouers. Maar skoonheid, onsterflik, sal 
in Sy gelykenis staan, dit sal helderder as die son skyn. O, wonderlik!
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… vir my, o Here, bid ek;
Daar sal geen hartseer wees nie, geen droefheid meer nie, geen probleem meer wat 

ek sal sien nie;
En daar sal vrede in die vallei vir my wees.

Dis waarvoor ons hier is. Hoeveel van julle het krag nodig vir die reis? God skenk dit aan ons! 
Hoeveel van julle is siek in julle liggaam, gewonde soldate? Dosyn of meer. Glo julle Hy is hier, die 
onsigbare Koning? Dinge sigbaar; onsigbaar word gemanifesteer deur die sigbare. Hy is dieselfde gister, 
vandag, en vir altyd, net die liggaamlike liggaam. Nou, as dit Sy Gees is wat dit deur my verkondig het, 
sal Hy die werke doen wat Hy gedoen het toe Hy hier was. O, hoe wonderlik!
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Ek is bestem vir die beloofde land,
Ek is bestem vir die beloofde land;
O, wie sal kom en saam met my gaan?
Ek is bestem vir die beloofde land.
Regoor daardie wye uitgestrekte vlaktes
Skyn een Ewige Dag;
Daar heers God die Seun vir ewig,
En verdryf die nag.
O, ek is bestem vir die beloofde land,
Ek is bestem vir die beloofde land;
O, wie sal kom en saam met my gaan?
Ek is bestem vir die beloofde land.

Vyfhonderd wat daar in die rivier ingestap het, die eerste dag het die Engel van die Here sigbaar 
verskyn, om te bevestig, soos Hy het op die Berg Sinai, dat ek Hom ontmoet het. Ek het in die rivier 
ingestap en honderde het daardie selfde lied gesing vir die doop. Hier het Hy gekom, neergedaal, daardie 
selfde  Vuurkolom wat  julle  daar  in  die  foto  sien;  neergedaal,  reg  af  hier  by  die  rivier  en  gesê:  “Soos

245
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Johannes die Doper gestuur is om Sy eerste koms vooraf te gaan, sal hierdie Boodskap die tweede Koms 
voorafgaan.” Sien? Daar het julle dit, sien.

O, wie sal kom en saam met my gaan?
Ek is bestem vir die beloofde land.

Daardie selfde Vuurkolom is hier by ons. Is julle bewus daarvan? Hy het party van ons gemaak vir 
een ding en party vir 'n ander. As jy, sonder een twyfel, sal glo dat Hy in die middel van die gebou is, glo 
ek Hy sal Homself aan jou bewys. Sal dit jou tevrede stel? As ek nie by elkeen uitkom nie … Dit stap aan 
na twee-uur toe, maar as julle … Dis 'n bietjie na een, liewer. As jy sal glo, laat Hom op ons neerdaal! 
Waar is ons geloof? Sien, jy moet dit glo. As jy dit nie betwyfel nie, enigsins, gaan dit werk.

246

Ek—ek herken die Goddelike Teenwoordigheid van die Wese van Christus, Wie die Woord is. En die 
Bybel het gesê: “Die Woord is … kragtiger as 'n tweesnydende swaard en Dit sny tot die murg van die 
been, en onderskei die gedagtes wat—wat in die hart is, wat die geheim van die hart openbaar.”

Kyk. Wel, ek het nie daardie dinge geweet nie, jare gelede. En toe ek dit gesê het, sonder om dit te 
weet, kyk wat Hy gedoen het. Hy het gesê: “Nou sal jy die mense aan hulle hand neem, en moenie 
enigiets dink nie, sê net watter eienskap jou vertel word. Sê dis 'n gewas, wat dit ook al is.” Toe gesê: 
“Dit sal gebeur dat jy dit nie hoef te doen nie.” Sien? Sien? “Dit sal die einste ding onderskei wat in hulle 
is.” Ons het allerhande soorte nabootsings gehad, ons weet dit, amper om die Uitverkorenes te mislei 
indien moontlik. Kyk hoe die res van die ding met die Woord gaan, dan sal jy weet of dit reg is of nie. 
Maar steeds bly Jesus dieselfde gister, vandag, en vir altyd.
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Hoeveel hierbinne wat siek is en weet ek ken julle nie? Steek jou hand op, sê: “Ek—ek weet jy ken 
my nie.” O, dis net, skat ek, oral. Enigste ding wat jy moet doen is om dit net te glo.
248

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

Jesus het gesê: “Soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees wanneer die Seun van die 
mens geopenbaar sal word op die aarde in die laaste dag. Wanneer die Seun van die mens geopenbaar 
sal word, of Homself sal openbaar in die laaste dag.” Nou, nie die vroeë dae, die middel dae nie; die 
laaste dag, sien, sou Hy openbaar. En nou is ons in die laaste dae. Sodom sit net presies, alles, die 
boodskappers, net dieselfde.

249

Wat het gebeur met die—die klein oorblyfsel wat uitgeroep is saam met Abraham se groep? Daar het 
Een onder hulle gekom, in menslike vlees; verteenwoordig in menslike vlees, eet saam met hulle, drink 
saam met hulle, dieselfde kos wat hulle eet, alles. Hy het tussen hulle gestaan, die Boodskap vertel. Toe 
het Hy gesê: “Ek gaan hierdie groot ding doen.”

En Abraham het bly studeer: “Is dit dit? Ek het na 'n Stad gesoek. Is dit die Koning?”250

En Hy het gesê: “Waarom het Sara dit betwyfel?” In die tent, agter Hom.

Abraham het gesê: “Here God, Elohim!” Want, Hy het Sara se gedagtes onderskei.

Jesus het gesê dit sou weer herhaal wanneer Hy geopenbaar sou word in die laaste dag, die 
Hoofsteen wat in die Liggaam kom. Om die … Dis die verlostes, wat kom om Sy Eie te neem. Hy is hier by 
ons.

Nou, daar is net omtrent 'n dosyn hande, of meer, wat opgegaan het. Ek glo dat God elkeen van julle 
kan genees. Reg. Ek glo julle is. Ek glo nie dat 'n persoon regtig in 'n plek soos hierdie kan sit sonder … in 
hierdie soort tyd en hierdie atmosfeer, sonder om te weet, iets te herken nie.
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Ek wil hê julle moet bid. Ek wil hê jy moet kry wat verkeerd is met jou, in—in—in jou hart, sien, en 
dan begin bid, sê: “Here Jesus, openbaar dit. Ek—ek praat met U oor wat verkeerd is met my. En nou 
stuur U U Heilige Gees na Broer Branham, om te vervul wat hy gesê het om die Waarheid te wees, in 
hierdie Boodskap wat hy vandag oor U gepraat het, ek weet dit sal die Waarheid wees. Nou, openbaar 
dit aan my, Here. Praat met my.”

Nou is dit verspreid, soort van hier en oral. So bid net en glo net met jou hele hart dat God dit sal 
skenk.
252

Nou wil ek hê julle moet na my kyk en bid. Net soos Petrus en Johannes gesê het: “Kyk na ons.” Hy 
wou iets hê en hy was net op die punt om dit te ontvang. En jy wil iets hê en ek glo jy's net op die punt 
om dit te ontvang. Hy het gesê: “Kyk na ons.”

Hy het gesê: “Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, sal ek jou gee.”
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Nou, genesing, ek het nie enige nie. Dis alles in Christus. Maar wat ek het, 'n gawe van God, gee ek 
jou, geloof om Hom te glo. Nou, in die Naam van Jesus Christus, word elkeen van julle genees. Glo dit. 
Sien? “As jy kan glo!”

Die dame wat daar sit, na my kyk. Sy het gehuil, 'n paar minute gelede, gebid. Sy het 'n 
skildklierprobleem wat haar pla. Ek ken jou nie. Jy is 'n vreemdeling vir my. Dit is waar, is dit nie. [Die 
suster sê: “Dis reg.” — Red.] Jy's nie van hier nie. Jy's van Chicago. Mev. Alexander. As dit reg is, wuif 
jou hand. Gaan nou terug na Chicago en wees gesond.

253

Wat het sy aangeraak? Dieselfde Ding wat daardie vrou met die bloedvloeïng aangeraak het, die 
soom van Sy kleed, nie myne nie.

Hier's 'n dametjie wat reg onder tussen die skare sit, as ek haar my kan laat verstaan. Jy wat jou 
kop sywaarts opgelig het. Ek ken jou nie. Jy's 'n vreemdeling vir my, maar jy ly aan 'n maagprobleem. Jou 
man sit langs jou. Hy het iets verkeerd met sy oor. Julle naam is Czap. Julle is vreemdelinge vir my. Julle 
is nie van hier nie. Julle is van Michigan. As dit reg is, wuif julle hande. Gaan terug na Michigan, wel. Julle 
geloof maak julle gesond. “As jy kan glo, is alle dinge moontlik.”

Klein dametjie daar met keelprobleme, sit reg agter op die punt, van Georgia, geklee in wit. Gaan 
terug na Georgia toe, gesond. Jesus Christus maak jou gesond. Glo jy dit?
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Dame wat daar sit, na my kyk, reg op die punt van die sitplek. Sy het sinusprobleme. Sy sal dit glo, 
God sal haar genees. Mev. Brown, glo met jou hele hart, Jesus Christus sal jou … Jy's 'n vreemdeling vir 
my, maar Hy ken jou. Uh-huh. Glo jy dit? Steek jou hand op. Dis reg.

Lê hier op hierdie bed. Sê vir haar om hier te kyk. Sy het gely, het voortgegaan. As ek haar kon 
genees, sou ek dit doen, meneer. Ek kan nie genees nie. Sy is nie van hier nie; kom van ver af. Jy's van 
Missouri. Jou probleme is intern. Maar as jy met jou hele hart sal glo en nie twyfel nie, Jesus Christus kan 
jou genees; en jy kan teruggaan na Missouri, wel, en jou getuienis gee. Glo jy dit? Aanvaar dit dan en 
neem jou bed en gaan huis toe. Jesus Christus maak jou gesond.

Glo jy? Dis die identifikasie van die Ewige Koning se Teenwoordigheid. Glo jy dit nou, met jou hele 
hart? Nou, Hy het beslis 'n ring gemaak, reg rondom deur hierdie gebou. Glo jy dit met jou hele hart? Glo 
jy jy's in Sy Teenwoordigheid?

255

Nou, glo en aanvaar jy dat jy een van die afvaardiging van hierdie Koninkryk is? Steek jou hand op. 
Jesus het gesê: “Hierdie tekens sal hulle volg wat glo. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle 
gesond word.” Ons is mekaar; jy's 'n deel van my, ek's deel van jou; ons is almal deel van Christus. Nou, 
saam, laat ons ons hande op mekaar lê.

Net hier, die vrou op die bed het opgestaan, beweeg rond, gaan terug huis toe om gesond te wees. 
Amen.

Julle is genees, elkeen, as julle dit sal glo. Nou sit julle hande op mekaar en julle is hierdie deel van 
Christus. Jy bid vir die persoon op wie jy jou hande het, net soos jy wil.
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Here Jesus, ons herken U hier. U is ons Koning; U identifiseer Uself onder ons. Ons dank U vir hierdie 
Teenwoordigheid. En, Here, U het gesê: “As jy vir hierdie berg sê: 'Word verskuif,' moet dit nie betwyfel 
nie; glo wat jy gesê het sal gebeur, jy kan dit kry, jy kan kry wat jy gesê het.”

Dan, in gehoorsaamheid aan hierdie gebod, in gehoorsaamheid aan die Woord van God wat nie kan 
faal nie, ons as U afgevaardigdes van vyftienhonderd vierkante myl, soos die Stad, sê ons vir Satan, die 
verslane duiwel: “Jou einde is om verbrand te word. Ons is die afvaardiging van die Stad wat vierkantig 
is, die Stad waar die Lam die Lig is. Ons is die uitgedrukte eienskap van God Almagtig, wat Jesus 
Christus deur Sy genade verlos het.”

Satan, kom uit en los elke siek persoon wat hierbinne is, in die Naam van Jesus Christus. Heilige 
hande wat verlos is, omdat hulle die Woord glo en eienskappe van God se gedagte is, nou is daardie 
hande op mekaar. Jy kan hulle nie langer hou nie. Kom uit, in die Naam van Jesus Christus!

Nou, in die Naam van die Here Jesus, nou, Hy is hier. Sy Woord sê Hy is hier. Jou teenwoordigheid en 
jou geloof spreek, van, jy's een van die afvaardiging. Selfs elke geografiese maat wat ons kan wys, is 
dit. Kan julle herken dat julle verloste seuns en dogters van God is? Julle herken dit is julle Tuiste? Dit is 
waarheen jy gaan.
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Dis waarom jy hiernatoe kom, dis waarom jy na Christus toe kom, jy voed op Sy Woord. En as julle 'n 
tyd soos hierdie kan hê, hier, net deur Sy uitgedrukte eienskappe, hoe sal dit wees wanneer ons in Sy 
Teenwoordigheid kom? O, dit sal wonderlik wees! Elkeen van julle het die reg om die siekes te genees, lê 
julle hande op die siekes. Elkeen van julle het die reg om te doop.
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As iemand hier is wat nie gedoop is in die Naam van Jesus Christus nie, die bad is oop.258

Dis die enigste manier hoe jy dit gaan maak, uh-huh, dis reg, is om elke Woord te gehoorsaam. 
Onthou, een klein fase van die Woord in die begin, het elke sonde op aarde veroorsaak. Jesus het gesê: 
“Wie ook al een Woord Hiervan wegneem, of een woord Daarby voeg, sal nie ingaan nie.” Sy naam is van 
die Boek af, sodra hy dit doen.

En daar's geen plek in die Bybel waar enigiemand ooit gedoop is, in die Kerk, anders as in die Naam 
van Jesus Christus nie. As jy nie so gedoop is nie, beter jy dit doen.

“O,” sê jy: “dit maak geen verskil nie.” Dit het aan Eva.

Satan het gesê: “O, sekerlik, God, jy weet God …” Maar, Hy het. Hy het so gesê.

Hy het Petrus die sleutels tot die Koninkryk gegee en wat by Pinkster gebind was, is vir ewig gebind. 
Dis die rede waarom die Bruid weer in voorskou kom die tweede keer; daar moet 'n Kerk geroep word uit 
die laaste dag, soos daar was in die eerste dag, net presies. Die Boom het van sy wortels gekom tot by 
die Bruidboom, soos dit gemaak het in daardie tyd; God se meesterstuk weer, soos ek twee Sondae 
gelede gesê het, om na die Stad geneem te word.
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God seën julle. “Ek glo nou.”

Satan is verslaan. Hy weet. Hy's op die aarde, hy gaan rond soos 'n brullende leeu. Dit is nie lank 
voordat hy is nie, o, hy klaar is nie. Hy ken sy tyd. Hy gaan soos 'n brullende leeu.
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Maar, onthou, die Vredevors staan by; die Groot Goddelike Een. Die Argitek van my wese, die Argitek 
Wie my gebou het wat ek is, Wie jou gebou het wat jy is, is hier. As die Argitek, Wie weet hoe om die 
gebou bymekaar te sit, sy regte plek, wie weet beter as die Argitek? En Hy's hier om te bewys, Homself, 
Hy's hier.

Nou is dit gebaseer op jou geloof. Glo, glo net! Uh-huh.
Ek's bestem vir daardie pragtige Stad
Wat my Here vir Sy Eie voorberei het;
Waar al die Verlostes van alle eeue
Sal sing “Glorie!” rondom die Wit Troon.
Somtyds verlang ek na die Hemel, (wanneer dit alles verby is),
En die heerlikheid wat Ek Daar sal aanskou;
Wat 'n vreugde sal dit wees wanneer ek my Verlosser sien,
In daardie pragtige Stad van goud!

Onthou, by die kerk, vanaand, sal hulle nagmaal gee. As jy nog hier in die stad is, graag wil kom, wil 
ons jou graag hê. Dis 'n gedenkteken van wat ons gaan eet, een van hierdie dae, saam met Hom.
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Ek het julle lief. Ek weet nie hoe om dit uit te druk nie. Ek dink julle is die sout van die aarde. En ek 
hoor julle gedrag tussen die wêreld, dan gee dit my meer vertroue in julle.

Maar dink, hierdie groepie sal wees, lieflik soos ons is, sal opgebreek word, een van hierdie dae. Ons 
sal hiervan droom. Maar as een van ons sterf voor ons weer ontmoet, sal ons …

Ek sal julle in die oggend ontmoet, langs die helder rivier,
Wanneer alle smarte weggedryf het;
Ek sal by die poort staan, wanneer die poorte wyd oopmaak,
Aan die einde van die lewe se lang, moeë dag.
Ek sal julle in die oggend ontmoet, langs die helder rivier,
Ek is dikwels …?… by die rivier en met wegraping, ou kennis hernu; (Ek sal jou dan 

sien, jou ken.)
Jy sal my ken in die oggend, deur die glimlag wat ek dra,
Ek sal jou in die oggend ontmoet in die Stad wat vierkantig gebou is.

Hou julle daarvan? “Tot ons ontmoet!” Nou laat ons staan. Neem Die Naam Van Jesus Met Jou, gee 
ons die akkoord.
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Het julle Hom lief? [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Is Hy nie wonderlik nie? [“Amen.”] Glo julle dit is 
Waarheid? [“Amen.”] Is julle op pad daarheen, deur die genade van God? [“Amen.”] Totdat ons daar kom:

Neem jy die Naam van Jesus met jou,
As 'n skild teen elke strik;
En wanneer versoekings rondom jou vergader,
Adem net daardie heilige Naam in gebed.

Dis al om te doen, totdat ons julle weer sien. Goed.
Neem die Naam van Jesus met jou,
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Kind van droefheid en …

[Iemand sê: “Vanaand?” — Red.] Nee.
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, ek moes dele van my Boodskap oorslaan. Eendag, as die Here wil, sal ek terugkom en hierdie 
“lane” neem en dit optel, sien, waar ons meer tyd kan hê. Julle het gehuil daaroor omdat ons nie lank 
genoeg bly nie. Ons het, vandag. Dis warm. Maar nou, God seën julle. Ek hou van daardie sang.
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'n Buurman hier het gesê, nou die aand toe hulle die buite-luidspreker afgeskakel het, gesê: “Ek het 
die Boodskap so geniet, maar waarom het julle daardie mooi sang afgeskakel, sien, aan die buitekant?” 
So, buurman, as jy inluister vanmôre, ek dink ons het die beste bure wat daar is in Jeffersonville. Ons 
parkeer ons motors voor hulle huise en alles anders; hulle sê niks daarvan nie; ons gaan net voort. So, 
ons dank hulle nou.

O, hoe wonderlik is Hy nie! God wees nou met julle.
… Naam, O hoe soet!
Hoop van die aarde en vreugde van die Hemel.
Totdat ons ontmoet …

Laat ons ons hoofde buig. Die pastoor sal ons verdaag, net binne 'n paar oomblikke. God sy met 
julle!

… ons ontmoet by Jesus se voete, (by die groot Stad, by die Troon),
Tot ons ontmoet! tot ons ontmoet!
God sy met julle tot ons ontmoet.


