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… ek skat, 'n soort van 'n langasem prediker. En sonder geleerdheid, ek—ek reken ek klink nie veel 
soos 'n prediker vir sommige mense nie. En ek—ek maak nie eens daarop aanspraak om 'n prediker te 
wees nie, ek is net soort van 'n spaarband. Maar ek voel dat ek 'n Boodskap van God het, dat op my 
manier (dat die enigste manier wat ek het om Dit aan te bied), ek probeer om Dit aan die wêreld voor te 
stel. En as ek nie by daardie Boodskap gebly het nie, sou ek 'n verraaier van God wees en 'n huigelaar vir 
julle. 'n Persoon wat een ding sal sê en 'n ander sal glo, dis skynheiligheid. Ons moet altyd die waarheid 
uit ons hart praat. Dat wanneer mense na ons kyk, al verskil hulle van ons, wil ons eerbare manne en 
vroue wees: dat ons uit ons hart spreek, dit wat waar is in ons harte.

1

Verlede jaar, of voorverlede jaar, het ek die voorreg gehad om 'n—'n Christen te praat … of verskoon 
my, 'n Kersboodskap, hier by die Ramada. En ek glo ek het oor die onderwerp gepraat, óf hier óf Phoenix, 
oor: Waarom Klein Betlehem? En ek glo toe dit was hier, verlede jaar, het ek gepraat oor: Ons Het Sy 
Ster In Die Ooste Gesien En Het Gekom Om Hom Te Aanbid.

2

En, julle weet, ons lees die Bybel en ons wonder, daardie “Waaroms?” En vanaand het ek gedink, as 
julle my sou verdra vir 'n rukkie en saam met my bid, sou ek julle Kersboodskap vir julle probeer gee. God 
alleen weet waar ons volgende Kersfees sal wees, as daar 'n volgende Kersfees hierna is. So synde dat 
dit die laaste Kersfees kan wees wat ons saam sit, totdat ons aan 'n ander tafel sit. En Dit sal nie een 
van hierdie tipe wees nie, maar dit sal wees wanneer ons die Nagmaal opnuut eet en drink met Hom, in 
die Vader se Koninkryk aan die einde van die pad. En dan, laat ons dit vanaand benader asof dit die 
laaste Kersboodskap was waarin ons ooit saam sou sit, in die diepte van opregtheid.

Ek wil vanaand praat oor 'n ongewone onderwerp, maar partymaal vind jy God in die ongewone ding. 
Hy doen dinge op 'n ongewone manier. Nie die gewone manier nie, dis die ongewone manier, ongewone 
tye, ongewone tonele, Hy's ongewoon. En ek wil hê hierdie … As die Here wil, wil ek praat oor die 
onderwerp van: Waarom Dit Herders Moes Wees.
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En nou net voor ons die Woord benader, wat ek glo dit is God: “In die begin was die Woord, en die 
Woord was by God, en die Woord was God. En die Woord het vlees geword en onder ons gewoon.”

Soos ek gesê het verlede week, of voorverlede week by Phoenix: “Dis bewys dat daar voorwerpe 
van hierdie aarde is, mense, wat nou deur hierdie gebou gaan.” Televisie bewys dit. Dis in 'n ander 
dimensie, ons natuurlike oë en ons vyf sintuie kan dit nie optel nie. Dit is nie dat televisie enigiets 
vervaardig nie, dit kanaliseer net. Jy kan nie 'n beweging met jou vinger maak nie, jy kan nie jou oog knip 
nie, maar dis bewys om vir ewig opgeteken te wees. Ek mag staan … Of 'n man in Australië, sou 'n—'n 
televisieskerm hier hê, nie net dit nie, maar die—die man kon praat, sy vinger beweeg, sy oog knip, of 
selfs die kleur van klere wat hy dra, sou hier geprojekteer word op die muur; en hy in Afrika, Australië, 
regoor die wêreld. Sien, daar is 'n siklus van etergolwe. Ek kan dit nie verduidelik nie, maar ek weet dis 
daar. Ek dink nie enigiemand kan dit regtig verduidelik nie. So, televisie kan dit intrek en dit 'n werklikheid 
maak deur 'n paar instrumente, dat hulle dit teen die muur kan weerkaats.
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Nou, daardie selfde ding was hier toe Adam hier was. Televisie was hier toe—toe Elía op Berg Karmel 
gesit het. Dit was hier toe Martin Luther, daardie jong priester, die Nagmaal op die vloer gegooi het en 
gesê het: “Dis kosjer! En die regverdige sal deur geloof lewe.” Dit was toe hier, maar ons vind dit nou 
net. En dis ook so, dat in ons teenwoordigheid vanaand is God, Engele, bonatuurlike wesens wat 
onsigbaar is vir ons natuurlike sintuig. Maar eendag sal dit 'n werklikheid wees net soos televisie nou is 
en net so algemeen. Nou, dit is waarom ek die Woord glo.

5

Jesus het gesê: “Wie ookal een woord by hierdie Bybel sal voeg, of een woord Daaruit wegneem, sy 
deel sal uit die Boek van die Lewe geneem word.”

So, laat ons dan ons hoofde buig, voor ons Dit selfs lees. So plegtig! Enige man wat fisiese krag het, 
kan die bladsy omblaai, maar net God kan Dit openbaar.
6

En met ons hoofde nou gebuig na die stof vanwaar ons weggeneem is, en eendag sal terugkom, 
wonder ek … En in hierdie plegtige oomblik wanneer ons Kersfees nader, as daar sommige hier is wat 
regtig onwaardig voel en graag in hierdie gebed onthou wil word, sou julle (sonder om julle kop op te lig) 
net julle hande opsteek na God en sê: “Onthou my, Here, hierdie Kersfees”? God seën julle.

Allerheiligste en Genadigste Hemelse Vader, Almagtige God, Hy wat van die begin af was, voor daar 
'n ster was, of 'n atoom, of 'n molekuul. U het alle dinge deur Jesus Christus U Seun gemaak en het ons 
alle dinge vrylik in Hom gegee. Ons dank U vanaand, Here, vir hierdie geleentheid wat U ons gegee het 
om onsself saam te vergader, om gewaarsku en geleer te word deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees 
neem U woorde en openbaar dit aan ons, want Jesus het gesê: “Wanneer Hy, die Gees van Waarheid, 
gekom het, sal Hy julle herinner aan hierdie dinge wat ek gesê het en ook julle dinge wys wat moet kom.”
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God, daar is nie een in ons midde nie, ook is daar nie een op die aarde, wat waardig is om U Woord 
te probeer interpreteer nie, want daar staan geskrywe: “Die Woord van God is van geen private 
interpretasie nie.” Daarom, Here, bid ons dat die Heilige Gees aan ons sal gee vanaand, ieder en elk, die 
deel wat ons nodig het om daardie honger te bevredig wat in ons hart is vir 'n nader wandel met U. Ons 
is ongeskik, onrein, onwaardig. Laat die Kind wat gebore is in Betlehem, wat die volmaakste lewe gelei 
het, en die enigste volmaakte man op die aarde was, en Homself 'n losprys gegee het dat Hy ons onrein 
sondaars kon reinig en ons in verhouding met die Vader kon bring, skenk vanaand dat Sy Heilige Gees 
(deur die prediking van die Woord) dit vir ons sal doen.

Here God, daar is baie siekes in die land vandag, in die aangesig van die beste medisyne waarmee 
ons ooit gedokter het, en die beste medisyne en die beste hospitale. En tog in al ons groot 
wetenskaplike ontdekkings, tog is daar meer siekte as wat die wêreld ooit geken het, omdat daar meer 
sonde en ongeloof is as wat die wêreld ooit geken het. Help ons vanaand, Groot Geneesheer, en genees 
die siekes wat in ons midde is.

8

En gee ons die Gees, die ware Gees van Kersfees. Wanneer vandag … dat wanneer heidense 
seremonies, Kersbome aanbid is, fiksieverhale van 'n—'n man genaamd Sinterklaas, en van ons Paashase, 
en die verskillende modes waarop die kommersiële wêreld gekapitaliseer het, mag dit ter syde gestel 
word, God. Laat ons in Christus die Woord ingaan, want ons het dit gevra in Sy Naam en tot Sy 
heerlikheid. Amen.

As julle saam met my sal blaai vir 'n voorlesing in die Heilige Skrif, Lukas, die 2de hoofstuk. Kan julle 
my goed hoor?
9

Is daar enige transposisie in die mikrofone? Kan julle my goed hoor daar agter? As jy kan, steek jou 
hand op. Dankie. Die 2de hoofstuk van die Evangelie volgens Lukas.

En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld 
ingeskryf moes word.

Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cirénius goewerneur van Sírië was.

En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad

En Josef het ook opgegaan van Galiléa, uit die stad Násaret, na Judéa, na die stad van 
Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was,

om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat 
swanger was.

En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar;

en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip 
neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.

En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor 
hulle skape wag gehou het.

En meteens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het 
rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig.

En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van 
groot blydskap wat vir die hele volk sal wees,

dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die 
Here, is.

En dit is vir julle die teken: julle sal 'n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 
die krip lê.

En skielik was daar ... En skielik was daar ... saam met die engel 'n menigte van ... die 
hemelse leërskare wat God prys en sê:

Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae!

En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat 
ons dan na Betlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons 
bekend gemaak het.

En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krip lê.

En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van dié
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Kindjie vertel is.

En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel 
is;

maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink.

En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor 
en gesien het, net soos aan hulle gesê is.

Mag die Here Sy seëninge byvoeg by die lees van Sy Woord.

Nou, dis 'n … Waarom is hierdie groot gebeurtenis aan skaapwagters geopenbaar? Dit sou soort van 
'n verstommende ding vir ons wees. Ek het 'n paar Skrifte hier geskryf en 'n paar notas wat ek sal 
probeer deurgaan, om vir julle te verduidelik waarom na die beste van my wete. En miskien dan hierna, 
dat die Here deur Sy genade vanaand die waaroms van ons sal wegneem. Maar het … Omtrent almal van 
ons, veronderstel ek, op een of ander tyd, het gewonder waarom hierdie grootste gebeurtenis van alle 
tye aan skaapwagters geopenbaar is. Waarom is Dit geopenbaar aan skaapwagters en nie aan die teoloë 
van daardie dag nie? Hulle was diegene wat opgelei was om Dit te hoor. En waarom het Dit gekom en die 
rykes verbygegaan en na die armes gekom? Ook, waarom het Dit die geleerdes en wyse verbygegaan en 
na die nederiges en ongeletterdes gekom? Daar is 'n paar vrae van waarom hierin.
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En nog 'n rede waarom ek kan sê, let op, die baba is gebore in Betlehem. Watter Betlehem in die 
Hebreeuse interpretasie, soos ons 'n paar jaar gelede hier gehad het, Betlehem beteken die “huis van 
God se brood.” En ons het bewys in die Skrifte, Hy kon nie enige ander plek kom nie. Betlehem is gestig 
deur Ragab en haar—haar man. Ragab was 'n hoer wie 'n generaal die hof gemaak het, van die—die 
Israelitiese leër, nadat hulle Jerigo ingeneem het. En deur geloof het sy die Boodskap van God geglo in 
haar toestand en sy is gered. En daarvandaan, toe Josua die lande verdeel het waar elkeen sou wees, …
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En daar's 'n groot les wat ek hoop om eendag in staat te wees om by Tucson te bring, van daardie 
Hebreeuse moeders wat geboorte gee aan daardie babas. Toe sy gekreun het met die geboortepyn van 
die baba, het sy die naam van die baba genoem en dit het dit posisioneel geplaas in die beloofde land, 
sy stam. Die groot ding, die hele Woord van God pas reg inmekaar. As dit nie inmekaar pas nie, is dit nie 
God se Woord wat nie pas nie, dis jou gedagte wat nie pas by die Woord nie. Dit pas alles inmekaar.

12

So, toe was Hy die Brood van die Lewe, soos ons verlede week in Phoenix geleer het, of voorverlede 
week. En synde die Brood van die Lewe, kon Hy op geen ander plek kom as die “huis van God se brood 
nie.” En dit was die waarom. Nou, hier, Jesus is gebore in Betlehem en in Betlehem was daar sinagoge, 
groot godsdienstige leiers het in Betlehem gewoon. Dawid, die groot koning-skaapwagter, is gebore in 
Betlehem, sy vader Isai is gebore in Betlehem, sy oupa Obed is gebore in Betlehem. Ook, al die pad 
terug, het hy van Betlehem gekom.
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En hier, Jesus die Seun van Dawid is gebore in Betlehem, reg onder die skaduwees van die groot 
katedrale. Dan as daardie mense opgelei is en na die Messias gesoek het vir al hierdie jare; vierduisend 
jaar, is die Messias geprofeteer om te kom. En dan as die Messias gebore word in die skadu van die 
katedraal, hoekom moes hulle reguit teruggaan na die berge na 'n klomp ongeletterde, onopgeleide 
skaapwagters om die groot Boodskap te bring, die eerste Boodskap? En herders wat opdrag gegee is! Nie 
die wyses en opgeleides nie, maar skaapwagters. Dis 'n vreemde ding, is dit nie? Maar daar moet 'n 
waarom iewers wees … Daar is 'n waarom, nou daar moet 'n antwoord wees waarom! En niemand weet 
wat die antwoord is nie, behalwe God. Hy is die Een wat die antwoord ken.

Nou, onthou, die Messias was alreeds in die stad, gebore in die stad, in 'n stal; reg by die groot 
katedrale waar die hoëpriester … en die groot priesters, en die teoloë, en die wyses, en die geleerdes, 
almal daar gewag het vir die Messias. En daar was Hy, reg in hulle midde! Maar waarom het hulle dan 
gegaan na die … buite op die heuwels van Judéa na ongeleerde, onopgeleide, ongekultiveerde, armste 
van almal? Het gelyk na die mees ongeskikte persoon vir so 'n taak, om die Boodskap te openbaar en 
hulle uit te stuur om die Boodskap te bring.
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Julle ken my opinie? Dit mag dalk nie veel beloop nie, maar ek wil my opinie oordra: ek glo dis as 
gevolg van die wysheid van God, dat Hy geweet het hulle sou nie so 'n Boodskap ontvang soos dit 
gekom het nie. Dit was nie in die smaak van hulle geleerdheid nie. Dit was anders. Dit was nie wat hulle 
opgelei was om te glo Hy sou wees nie. Dit was teenstrydig met hulle teologiese insig. Al hulle opleiding, 
al hulle geleerdheid is omseil, het niks geword nie. Ek glo dit was die wysheid van God wat geweet het 
dat hulle nie so 'n Boodskap sou ontvang nie.

So die Messias was hier en daar moet iemand wees wat Dit herken. En Hy het diegene geken wat nie 
deurmekaar was met sulke goed soos daardie nie. Hy sou meer in staat wees om Sy boodskap aan 'n 
ongeleerde groep te bring, as wat Hy sou wees aan 'n gemengde groep wat so ingestel was in hulle weë 
dat niks hulle kon draai nie, nie eens die Woord van God nie.

15
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En nou, Christenvriend, laat my hierdie vraag vra, met alle opregtheid en liefde. Ek wonder net of Hy 
dieselfde daad sou doen vanaand en vir ons in hierdie geslag die beloofde Woord sou stuur wat vir 
hierdie geslag belowe is, ek wonder of ons teoloë, en opvoeders, en wyses, nie die Boodskap net 
dieselfde sal weier soos hulle toe gedoen het nie? Die mens verander nie, ook verander God se Woord 
nie. Hy is die onveranderlike God, Hy verander nie!

Let op, Engele kom en … Engele wat gekom het en hulle Boodskap gegee het aan die mense van so 
'n lae stand, toe daar mense was wat baie meer (aardse gedagte aan) bekwaam was as hierdie arme, 
ongeletterde skaapwagters. Die herder was die ongeletterdste van enigeen, hy het niks nodig gehad as 
om net van sy skape te weet nie. Hy het nie nodig gehad om wiskunde te ken nie. Hy het nie nodig 
gehad om te weet hoe om—om 'n atoom te verdeel nie. Hy het geen geleerdheid nodig gehad nie. Hy 
moes net sy skape ken, dis al wat hy nodig gehad het om te weet. En God, die groot Wysheid, en die 
Fontein en bron van alle wysheid, sou so 'n persoon soos daardie kies (persone, liewer, as daardie), en al 
die goed opgeleide geleerdes verbygaan wat opgelei is om Dit te weet. Dit spreek een ding, dat hulle 
opgelei is in die verkeerde veld. Gaan al die vernaamste van die land verby; daar was belangrike mense, 
groot leermeesters, Kajafas die hoëpriester, baie ander groot manne, al Israel se magtige geleerdes, al 
die denominasies, en al die spogteoloë, God het almal van hulle verbygegaan! Nou, dis God se wysheid.
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Let op, die Hoogste Hemele wat haas om die aarde se nederigste en ongeletterdste te eer. Die 
Allerhoogste van die Hemel het neergedaal om Homself bekend te maak aan die laagste van die aarde, 
het almal tussen-in verbygegaan om Homself bekend te maak aan gewone veewagters; kom om hierdie 
gewone herders die grootste Boodskap van alle tye te gee. Daar was baie groot boodskappers gewees. 
Ons sou dink aan Noag se dag en die profete, en—en die groot priesters, ensovoorts, was in die dae wat 
verby is. Die groot geleerde man, konings, maghebbers, monarge, maar hier kom Hy met die grootste van 
al die Boodskappe. Wat was die Boodskap? “Messias is nou hier!” Sien? En om dit bekend te maak, het 
Hy al die opgeleides verbygegaan, om dit bekend te maak aan nederige skaapwagters.
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Dink daaraan: al die geestelikes, al die kerkmanne, al die leraars, al die—die teologiese opleiding, al 
die geld wat gespandeer is, al die kerke, en die leerstellings, en die denominasies, is alles omseil! Al die 
geleerdheid wat hulle bestee het aan al die—al die sendelinge, en al die proselitering, al die lidmaatskap, 
en alles wat hulle gedink het hulle eer aan God gedoen het, tog het die sleutelboodskap van dit alles by 
hulle verbygegaan. Vreemd! Hoekom? Sien?

En let op, nie net dit nie, maar die mees onwaarskynlike plek vir so 'n gebeurtenis. Die skaapwagters, 
nou, was die een wat die Boodskap ontvang het. En let nou op waar die Boodskap was: in die mees 
onwaarskynlike plek dat enigeen sou verwag dat Dit sou kom. En ek wonder vanaand, as ons gesoek het 
na die ware Boodskap van die Here Jesus, wonder ek of Dit in 'n onwaarskynlike groep sou wees, 'n plek 
wat was … wat die groot, hooggekultiveerde wêreld en die kerk vandag sou dink was 'n klomp van—van, 
o, ketters? Ek wonder of dit nie sou wees waar ons Hom sou vind nie? Die mees onwaarskynlike plek en 
vir die mees ongekwalifiseerde sprekers. Skaapwagters het niks van praat geweet nie, net skape geroep; 
wel, miskien is dit waarom Dit gekom het.
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Maar daar was 'n beloofde Woord. Let op, dit kan dit weer doen.19

Dit het al die edeles van die land verbygegaan. Dit het al die edeles verbygegaan en is geopenbaar 
aan die niksbeduidendes. Al die edeles wat versier was met—met groot doktorale goddelikheid en—en 
sielkunde, en—en hoë geleerdhede, en groot katedrale en dinge, dit is alles omseil en geopenbaar aan 
niksbeduidendes. Die wysheid, die oneindige wysheid van die Almagtige God het dit gedoen, om aan hulle 
bekend te maak die grootste Boodskap wat ooit was: “Die Messias is nou op aarde.” Wat 'n wysheid! Kon 
net van God kom wat wysheid ken! Al die wysheid en al die geleerdheid en alles, is nou verwoes en 
omseil deur die groot wysheid van God. Ek hou aan om dit te herhaal omdat ek wil hê dit moet diep 
gaan. Alles verwoes, dit was van geen nut nie. Het dit alles omseil om God se wysheid die reg van weg 
te laat kry, dat God die niks neem om die iets te maak.

Ons kan hier stop en praat van Johannes. Ons kon stop en praat van Elía. Niemand weet waar Elía 
vandaan gekom het nie. Al wat hulle weet, hy het net op die toneel verskyn. Die profete destyds deur 
die eeue, hulle was onbeduidendes. Maar God het dit geneem om … en die—die etiek van die kerk omseil 
en die leringe, om te … toon dat Hy God is. Hy neem iets wat niks is nie, om iets daarmee te doen. Hy 
wys Sy wysheid en Sy Godheid deur dit te doen, dat Hy die onbeduidendes vat. Toe Hy die eerste keer 
'n mens gemaak het, het Hy net 'n bal klei geneem en 'n mens daaruit gemaak. Waar dit niks anders as 
klei was nie, maar Hy het 'n mens gemaak. En God neem die niks nou, om die iets mee te doen. En solank 
ons dink ons is iets, dan kan ons nie gebruik word in die hand van God nie. Ons moet alles verlaat wat 
ons ooit geweet of geleer het. [Broer Branham maak sy keel skoon — Red.] (Verskoon my.) Soos die 
groot Paulus, hy het gesê hy moes alles vergeet wat hy ooit geleer het, dat hy Christus mag ken.

20

Al hulle geleerdheid, al hulle leringe, ensovoorts, het vir hulle die slegste uitgewerk. Dit het Hom 
uiteindelik ontken! Die einste geleerdheid wat hulle vir Hom gehad het om Hom te glo, het omgedraai en
21
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Sy mees kritiese vyand geword, en Hom gekruisig!

Weet julle dat geskiedenis homself elke nou en dan herhaal? Dis 'n bekende feit. Dit kan weer reg 
langs ons gebeur. “O,” sê jy: “As ek toe gelewe het, …” Wel, nou, as jy wil weet wat jy toe sou gedoen 
het, kyk nou na jou huidige toestand; en jy kan sien wat jy toe sou gedoen het, want dit is beslis 
openbarend.

Opgelei om Sy Woord te glo en toe toe Sy Woord bevestig is voor hulle einste oë, het hulle die 
Woord ontken wat bevestig is. Toe God bewys het wat Hy sou doen en gesê het wat Hy sou doen, en 
bewys het wat Hy sou doen, toe het hulle omgedraai en hierdie man 'n “bose gees” genoem (wat hulle 
almal vervloek het). Dink aan wat plaasgevind het! Dink aan wat hulle veroorsaak het; hulle opleiding het 
veroorsaak dat hulle nie die einste Woord wat vlees geword het vir hulle dag herken het nie; die einste 
opleiding wat hulle in hulle skole gehad het, met die allerbeste onderwysers.
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En jy sê: “Wel, ons sal dit nie vandag doen nie.” Hulle leraars was ver bo ons s'n vandag 
(meerderwaardig, liewer, as ons leraars), en hulle het gefaal. Hulle het nie negehonderd ses-en-negentig 
verskillende organisasies gehad soos ons vandag het nie. Hulle het omtrent drie gehad. En in die drie, 
volg af na drie, en nie een van die drie het Dit herken nie! Wys net dat wat die mens doen, is dwaasheid 
by God. Sien?

Nou, hulle het Dit nie herken nie. Nou … En hulle sou weer dieselfde ding doen.23

Man … Bedoeling is goed, dit is altyd goed. En die mens verander nooit sy houding nie, hy verander 
nooit sy weë veel nie; Ek praat van die man van die wêreld. Die mens prys God altyd, godsdienstige 
manne, vir wat Hy gedoen het, en wys mense altyd na wat Hy gaan doen, en ignoreer dan wat Hy doen! 
Sien? Dis net die mens, hy is so gemaak, hy was altyd so. En julle Bybellesers weet vanaand dat dit 
volgens die Woord is: “reg.” Hulle prys God altyd vir wat Hy gedoen het, sê wat Hy sal doen en ignoreer 
wat Hy doen. Dis net 'n gewoonte van die mens.

Die rede waarom hulle dit gedoen het, die leraars, volgens my opinie nou: hulle het die Woord 
geïnterpreteer, want hulle het almal geglo in 'n komende Messias. Die hele Israel het dit geglo, hulle glo 
vandag nog. Maar die rede waarom hulle Hom nie herken het nie, Sy Boodskap was nie volgens hulle 
kerklike geskiktheid nie. Hulle … hulle interpretasie wat hulle gehad het van die Woord, die Messias het 
Homself nooit gemanifesteer op die manier wat hulle geïnterpreteer het dat Hy dit sou doen nie. So, en 
daarom het hulle Hom nie herken nie omdat dit nie by hulle interpretasie gepas het nie. Soos ek tevore 
gesê het en weer sê: “God het niemand nodig om Sy Woord te interpreteer nie. Hy is Sy Eie 
interpreteerder.”

24

Nou, die Bybel sê … Laat ek nou vir julle bewys dat dit die Waarheid is. Jesaja die profeet, 
sewehonderd-en-vyftien jaar voor dit gebeur het, het Jesaja die profeet gesê: “'n Maagd sal swanger 
word en 'n kind baar.” Daar is geen twyfel dat almal in daardie eeu gedink het hulle dogter sou daardie 
vrou wees nie, want Jesaja het dit gesê. Maar, julle sien, dit was sewehonderd jaar later. Maar toe … 
God het nie enigiemand nodig gehad om Sy Woord te interpreteer, wanneer Hy dit sal doen, of hoe Hy dit 
sou doen nie. Hy het gesê Hy sou dit doen en Hy het dit gedoen!

25

God het belowe dat Hy … daar in Jesaja, ook, ek glo die 28ste hoofstuk, omtrent die 18de vers. En 
ook in Joël 2:28, dat Hy in die laaste dae, die laaste tweeduisend jaar, Sy Gees sou uitstort op alle 
vlees. Hy het gesê: “Julle seuns en dogters sal profeteer. Julle jongmanne sal visioene sien. Julle ou 
manne sal drome droom.” En die dinge wat Hy sou doen, het Jesaja gesê: “Met stamelende lippe en 
ander tale sal Ek tot hierdie volk spreek, en dit is die Rus.” Maar hulle wou Dit nie hoor nie. Hulle het hulle 
koppe geskud en by Dit verbygeloop. Hy het gesê: “Al die tafels van God sou vol braaksel word en daar 
sou niks rein wees nie.” En as dit nie 'n prentjie van Jerusalem is nie en die kerk van daardie dag by die 
komende Messias, is dit vandag dieselfde prentjie. Dit herhaal homself net.

26

Nou, wanneer God sê Hy sal 'n ding doen, het Hy dit gedoen. Ongeag wat enigiemand anders 
daarvan dink, wat enigiemand sê, wanneer God van iets praat, is Hy verplig om daardie Woord Self te 
interpreteer. En Sy bevestiging van die Woord is Sy Eie interpretasie. Let op, bevestig Sy Messias se 
Boodskap. Hy het belowe wat die Messias sou doen wanneer Hy kom. En toe Hy gekom het …

Selfs toe die wyse manne in die ooste afgekyk het na die suidweste, vanwaar hulle was in Babilon, 
en hulle 'n majestieuse ster gesien het. Het julle geweet daar's nie 'n greintjie geskiedenis nie, nêrens, 
dat enige sterrewag (waar hulle selfs die—die—die tyd deur middel van sterre gehou het, groot manne 
wat hierdie sterre bestudeer het) … Daar is geen geskiedenis wat sê dat enige van hulle daardie ster 
gesien het nie. Hoekom? Dit was nie vir hulle gegee nie, hulle was nie op soek na soiets nie. Maar hierdie 
wyse manne het geweet dat daar 'n Ster van Jakob sou opstaan en hulle het daarna gesoek, en Dit het 
verbygegaan van die tyd dat Jesus in Betlehem gebore is …

27

Nou, ek ken ons Christelike tradisies, dis net soos ons kerke, dit het dinge holderstebolder. Jy gaan
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hier uit en jy sien wyse manne kom om 'n baba te aanbid; daar's nie soiets in die Skrif nie. Twee jaar 
later het hulle daar gekom, afgekom deur die vlaktes en oor die Tigrisrivier. Hulle het nooit gekom om 'n 
baba te aanbid nie, maar 'n jong kind van omtrent twee jaar oud. Waarom was dit op dieselfde tyd dat 
Herodus al die kinders van twee jaar oud en jonger doodgemaak het? Sodat hy die Messias kon vang. 
Julle sien, hulle … God het bevestig deur Sy Woord.

En toe hierdie wyse manne in Jerusalem aangekom het … Die ster het hulle gelei na die godsdienstige 
hoofstad van die wêreld, Jerusalem. En sodra hulle daardie poorte binnegegaan het, het daardie ster (die 
bonatuurlike wat hulle gelei het) geweier om hulle meer te wys. Op-en-af met die strate hierdie gawe 
manne, ryk manne met mooi gedrapeerde kamele, ensovoorts … op en af in die strate wat sê: “Waar is 
Hy wat gebore is Koning van die Jode. Ons het Sy ster in die ooste gesien.” En daardie groot 
godsdienstige hoofstad, na twee jaar van die herder se Boodskap, het steeds nie die antwoord gehad of 
niks Daarvan geweet nie. Die hoof van al die denominasies het nie die antwoord gehad nie.

28

So dit het die Sanhédrin versteur en hulle het die Skrifgeleerdes geroep om te kom lees. En hulle het 
Miga se storie gelees, die profeet wat gesê het: “Jy, Betlehem, is jy nie die geringste van al die vorste 
van Juda (die geringste) nie, maar uit jou sal 'n heerser kom wat My volk, Israel, sal regeer.” En nadat 
die Skrifte gelees is (en steeds bevestig is voor hulle oë), het hulle Dit steeds nie aanvaar nie, hoewel 
die Skrif so gesê het. Ek twyfel baie of hulle vandag sou, as die Skrifte wat belowe is vir hierdie dag, 
gemanifesteer sou word. Ek mag nooit weer vir julle preek nie, maar ek wil hê julle moet dit begryp. 
Steeds wou hulle nie glo nie!

Die groot wysheid van die Vader maak die mens se wysheid so dwaas dat Hy die man verkleineer. Hy 
kom eintlik by die plek waar dit die mens so skaam vir homself laat voel en hy is nie groot genoeg om te 
erken dat hy “verkeerd” is nie. Hy bly steeds by sy storie, maak nie saak hoeveel die Vader bewys dat 
Sy Woord waar is en Hy doen net wat Hy belowe het om te doen nie. Die mens dink sy wysheid is so 
groter as God, as dit nie kom volgens sy wysheid nie: “Wel, Dit is nie so nie.” Dis waar in elke eeu, doen 
dit steeds. Sien julle nou hoe gepas die hele saak was?

Watter inspirasie vir daardie herders! Die Engele wat afkom om met herders te praat, Engele van God 
wat kom om te praat met 'n klomp herders.
29

Ek wonder of jy ooit die voorreg gehad het om—om met 'n skaapwagter te praat of om saam met 
een te wees, 'n rukkie? As julle sou, ek—ek hou nie daarvan om dit te sê nie vanweë my opmerking wat 
ek na 'n ruk wil sê, maar die skaapwagter bly so by die skape totdat hy selfs lag soos die skape (blêr), 
hy praat soos die skape en hy ruik soos die skape. Dis reg, want hy is by die skape. Dis al wat hy ken, is 
sy skape.

Nou, die bevestigde Woord van Waarheid. Toe hierdie skaapwagters, nederige, ongeleerde manne … 
Wat 'n eer, hoe gepas is dit vir 'n skaapwagter om 'n boodskap van 'n nuutgebore skaap te ontvang. Dit 
kon tot niks anders as 'n herder kom nie. Dis waarom Hy in die stal gebore is en nie in 'n huis nie. Skape 
word nie in 'n huis gebore, of in 'n pienk versierde hospitaalkamer nie. Sien? Hulle word gebore in die 
skuur en in die velde.

30

Dis waarom Hy na Gólgota gelei is. Jy kan nie 'n skaap die deurgang na die slagtery maak loop nie. 
Het julle dit geweet? In die slagplase het hulle 'n bok wat die skape lei. En wanneer hy opkom na waar 
die doodmaakplek is, spring hy uit en laat die skape voortgaan. 'n Skaap moet gelei word, hy kan homself 
nie lei nie. So, daarom, dit moes die herder wees wat kom vir die … sy skape. Toe hulle die God-baba 
gevind het presies waar die boodskapper gesê het Hy sou wees, en toe hulle hierdie Boodskap van die 
boodskapper in die krip gevind het, presies waar die Engel gesê het Dit sou wees.

Nou, ek het mense hoor sê: “'n Engel het met my gepraat, Hy het gesê: 'so en so.'” Hoe belaglik 
partykeer; en ek het mense hoor sê dat 'n Engel met hulle gepraat en vir hulle gesê het “so en so” wat 
absoluut teenstrydig was met die Woord. Nou, hoe kon 'n Engel dit doen? Dit kon net nie wees nie. En as 
God vir jou gesê het 'n sekere-sekere ding sou gebeur (jy sê Hy het jou dit gesê) en dit gebeur nie, dan 
was dit nie God wat met jou praat nie. Onthou net, dis reg. God lieg nie. Hy word nie in 'n leuen gevind 
nie.

31

Toe hulle die Baba gevind het, watter vreugde moes dit nie vir hulle gewees het nie. Omdat die Engel 
wat hulle die boodskap gegee het, het hulle dit gevind net presies soos die Engel gesê het dit sou wees, 
en net in die plek waar die Engel gesê het dit sou wees. Watter ding moes dit nie vir hulle gewees het 
nie!

32

In 'n krip, waarom? Sien julle hoe gemaklik hierdie herders in die stal was? Wat dink julle sou 'n 
teoloog daarbinne gewees het? Hy sou 'n pennetjie oor sy neus gesit en gesê het: “Kry my uit hierdie 
plek uit.” Sien? Hy sou so uit plek gewees het, hy sou in ellende gewees het.

Maar, julle sien, dit was “net tuis” vir die skaapwagter. God weet waarheen om Sy Boodskap te stuur.
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Sien? Net presies reg. In hierdie toestand waarin die skaapwagters toe was in hulle stal met hulle Lam, 
bevestigde Boodskap wat hulle gehoor het. Hoe pragtig! In die teenwoordigheid van die Messias, 
bevestigde Woord van hulle Boodskap. Toe die skaapwagters gehoor het dat die Messias op aarde was 
en in Sy teenwoordigheid gekom het, reg in hulle eie omgewing, (en die Boodskap waar gevind het, is 
daar bevestig) hoe dit daardie manne moes laat voel het, om te vind dat God hierdie groot ding vir hulle 
gedoen het.

Wel, geleerdes sou so uit plek gewees het daar, onder sulke omstandighede, hulle sou vinnig 
weggegaan het. Hoekom? Die Boodskapper kom na gewone herders. Miskien kon hulle nie eens … hierdie 
… Sommige van hierdie herders was miskien nie eens in staat om hulle eie naam te teken nie, baie 
twyfelagtig. Julle ken die herders wat Jesus gekies het toe Hy hier op aarde was om Sy skape op te pas: 
“Het jy My lief, Petrus, meer as hierdie?”

33

“Ja, Here, U weet ek het U lief.”

“Laat My skape wei.” En die Bybel het gesê dat Petrus 'n onkundige en ongeleerde man was. Kies 
steeds skaapwagters.

Die kerklidmate van daardie afgelope dae, en priesters, en goed opgeleide samelewing in daardie 
dag, sou so uit plek gewees het in 'n stal. Nou, ek is nie heeltemal seker dat baie van julle kon verstaan 
(miskien, julle stadsmense) hoe 'n Judese stal geruik het, hoe dit gelyk het, soos die diere in daardie 
stal, en wat dit sou wees nie. Wel, party van hierdie klassiekes van vandag sou so uit plek uit wees 
daar, hulle—hulle sou nie eens by die deur ingaan nie. Maar dit het God behaag, deur Sy oneindige 
wysheid, om Dit te openbaar aan diegene wat Dit wou ontvang. Die geleerdes en wyse manne van 
daardie dag sou Dit beslis nie ontvang het nie. Hulle sou so verneder gewees het om in so 'n plek betrap 
te word.

34

Wel, in die eerste plek, as hulle sou teruggaan na hulle kerk en sou getuig het dat hulle so 'n 
byeenkoms bygewoon het, en geglo het 'n klomp onopgevoede skaapwagters wat so 'n verskynsel bring, 
sou hulle uit hulle kerk geëkskommuniseer word. Hulle sou uit die gemeenskap van Betlehem gegooi word 
as hulle gevang sou word om te luister na so 'n ongeletterde klomp mense soos wat hierdie 
skaapwagters was. Verneder, sou hulle beslis gewees het. As hulle geassosieer was met sulke gewone 
mense en wat … sulke ketterye aanvaar het om te glo dat God Sy Boodskap sou bring na 'n 
onopgevoede klomp skaapwagters, wanneer hulle alles gereed gehad het daarvoor. Hulle sou hulle 
affiliasie verloor het, hulle sou hulle papiere moes ingee, en sou nie in staat gewees het om erken te 
word onder die vereniging van hulle groepe van daardie dag nie; omdat hulle met soiets geassosieer het, 
en nie met 'n beter verstand nie.

“Hoe durf jy!” sou die priester gesê het. “Jy kom in my heiligdom hier in met so 'n dwaalleer, met so 
'n dwaasheid, wat een of ander ongeleerde boesman daarbuite wat nie … nie gegaan het na … deur die 
grondlaag nie. En sou so 'n boodskap glo, dat: ''n Engel het afgekom en met hulle gepraat'?”

35

Maar wat as die man sou sê: “Ek het sy Boodskap bevestig gesien”?

Hy het gesê: “Laat ek jou gou jou papiere gee. En gaan uit hierdie vereniging uit!” Tye verander, 
maar mense nie. Dit sou waarskynlik weer vandag gebeur het, hulle sou uit hulle kerke gegooi word.

Maar die skaapwagters het heeltemal op hulle gemak gevoel in daardie plek met God se Lam. En 
enige goeie herder doen dieselfde ding. Wanneer 'n goeie skaapwagter oor die skape die Woord van God 
duidelik en bevestig kan sien, van wat Hy belowe het om te doen, is daardie skaapwagter tuis. Ek gee 
nie om wat enigiemand anders sê nie, daar's “God het Dit belowe en God het Dit gedoen.”

36

Hulle sê: “Die dae van wonderwerke is verby. Daar is nie soiets soos die Doop van die Gees nie. 
Daar's nie soiets soos die Doop van die Heilige Gees nie, dit was vir die apostels.”

Maar laat 'n ware skaapwagter van die Woord Dit preek, in die krag van die opstanding, dat Jesus 
Christus dieselfde is gister, vandag, en vir altyd! Petrus het gesê op die Pinksterdag: “Die belofte is aan 
julle en aan julle kinders, en aan hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep.” 
Waar Hy ookal roep, die belofte en dieselfde seëning is waar. En laat 'n egte Woordvoedende 
skaapwagter dit bevestig sien, al die teoloë in die wêreld kan Dit nie van hom wegneem nie; omdat hy 
weet God het so gesê en dit gebeur. Dis al. Dis altyd net God se Woord. Sy Woord het vlees geword en 
het onder hulle gewoon, en hulle het Dit nie geweet nie.

Hy het dieselfde ding belowe in hierdie dag. Ek wonder of ons Dit sal herken? Die trotse en wyse het 
nooit soiets soos dit ontvang nie. En hulle het geglo as daar soiets soos die Messias op aarde was, sou 
Dit beslis tot hulle denominasie moes kom. Dit sou wees dat hulle groep Dit sou ontvang, of “Dit was nie 
reg nie.” Nou, dink net goed. As dit nie in hulle groep is nie, dan … Het julle dan opgelet? God het nooit 
enige uit hulle groep gekies nie, maar Hy het dit gekies wat nie verbind was met enige daarvan nie. 
Omdat een groep sou gesê het: “Sien julle wat ons gedoen  het?”  En  hulle  sou  dieselfde  vandag  doen.

37
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Maar God kies die niemand, dis waarom Hy die herder gekies het. Die skaapwagters was heeltemal tuis 
met die God-lam in hulle midde, Sy Woord het vlees geword onder hulle. Die trotses en wyses het Dit 
nooit ontvang nie, het by hulle verbygegaan.

En ons kan soveel sê vir vandag, of in enige eeu. Dit was dieselfde dinge in die dae van Martin 
Luther. Dieselfde ding in die dae van John Wesley. Dit was dieselfde dinge in die dae van die Pinksters. 
Maar God stop vir geen mens se organisasie nie! Hy beweeg Sy Gees reguit aan om Sy Woord te 
bevestig! Dit sou moes wees en kom in die klas van hulle eie raad of hulle sou Dit nie ontvang nie. Soos 
hulle vandag so koppig is, al die kerke, dat hulle “so-en-so gaan doen, en al die kerke saam verenig.” As 
hulle nou soek na 'n boodskapper, wat al die Protestante, Katolieke en Ortodokse, alles saam kan 
verenig, een groot kerk maak.

38

Nou, broers, ek het die voorreg gehad om vir honderde verskillende godsdienste te preek en daar is 
goeie manne in hulle almal. Maar nou, onthou julle, ek profeteer: “Elke organisasie sal dit moet aanvaar, 
of nie 'n organisasie wees nie. Dit dwing jou.” Het julle die Tucson koerant gelees vandag waar Katolieke 
priesters help orden, in die koerant … help orden, in Missouri, 'n Protestantse geestelike? En wie was dit 
wat dit herken het? Presbiteriane, Baptiste, Lutherane en Gemeentes van God. Dis in die Tucson koerant 
vandag.

39

O, dis skokkend! Dis nie die man daarbinne nie, dis daardie kerklike regeringshoofde wat die ding 
daarin verdraai, die stelsel wat jou daarin gooi of jy wil of nie. Jy kan nie meer 'n organisasie wees en 
hierdie toorn ontsnap wat op die aarde kom nie en jy sien of dit nie reg is nie. Ek mag weg wees 
wanneer dit gebeur, kyk terug op een van hierdie bande. En dan as dit nie was nie, is ek 'n valse getuie. 
As dit was, het ek die Waarheid vertel.

Hulle sou Dit “een of ander werking van 'n bose gees” genoem het teen hulle positiewe denke. Jy 
hoor vandag soveel van positiewe denke: jy sit net jou gedagtes op enigiets en dink positief daaroor. Die 
Duiwel kan dit doen! Daar is net een ding wat oor alles heers, en dis God se Woord. As jy teenstrydig 
met die Woord dink, vergeet jou denke. Dink aan die Woord.

40

“Messias,” het hulle gedink: “sou nie in so 'n plek gevind word nie, 'n gemors soos dit nie.”

Kan julle julle voorstel 'n goeie, groot hoëpriester, of geestelike, heeltemal gepoleer in teologie, sou 
afkom na 'n stal vol mis? En aanvaar die Boodskap van 'n arme, nederige skaapwagter wat geen 
geleerdheid gehad het nie, en sou kom sê “Sien, ek kan Dit vir jou bewys, hierdie is die Baba, hierdie is 
die Boodskapper”?

En weet julle wat daardie mense sou gesê het? “Die man is eerlik, hy's baie opreg in wat hy sê, maar 
hy's absoluut verkeerd!”

Ek het mense sulke goeie lewens sien leef totdat mense nie sou glo nie, niks oor hulle kon sê nie, 
maar hulle sê “Hy's opreg verkeerd. Hy weet net nie waarvan hy praat nie. God, Hy sou nie soiets soos 
dit doen nie.”

41

Maar hier het hulle die bewys gehad! En na die getuienis: “Gaan daar na die stal en kyk of daardie 
Baba nie daar lê nie.”

Hulle sou sê: “Jy is betower deur een of ander bose gees, wat jou so laat sê het.” Tog was dit 
volgens die Woord van God! En hulle was te blind om Dit te sien, omdat hulle teologie hulle verblind het. 
Wat 'n tragedie!

“Vasgevang in so 'n plek? In so 'n gemors soos dit was? In 'n stal?” Toe hulle 'n pragtige plek gehad 
het vir Hom om te kom, het hulle alles gereed gehad vir Hom om te kom en dan om te dink dat Hy sou 
afkom (en gaan) en nie vir hulle leraars die Boodskap bring nie. “En sou Dit vir 'n klomp ongeletterde 
skaapwagters gee? En dan Sy eie Seun bring en Hom in 'n—'n stal gebore laat word? 'n Gewone 
lewerstal? Wel, in 'n—in 'n krip van hooi? Wel, dit kan nie so wees nie!” Hulle sou Dit nie glo nie, omdat 
Dit so nederig was.

En Dis so eenvoudig, dis hoe die wyse Dit altyd miskyk. Dis so eenvoudig, Dit verwar hulle. Hulle het 
gesoek na 'n God daarbuite terwyl Hy net hier is. Sien? Hulle soek na iets daar oorkant terwyl dit nou net 
hier by hulle is: Christus, opgestaan uit die dood, dieselfde gister, vandag, en vir altyd.

42

Al hulle groot dinge is omseil. Maar dit was beslis die Waarheid, dat “daar was die Messias.” Ons 
weet dit vandag. Ons glo dit vandag. Ons aanvaar dit vandag.

Maar dan as God iets belowe het vir hierdie Kersfees, iets belowe het vir hierdie dag en bewys dat 
Dit so is, en ons steeds Daarvan wegstap, is ons net in dieselfde klas as wat hulle was (destyds op 
daardie dag) wat Dit verbygegaan het; omdat Dit nie—kom nie in ons denominasionele smaak nie. Dis 
waarom ons in so 'n gemors is hierdie Kersfees.
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Jesus Christus is nie dood nie, Hy lewe. Hy's hier vandag! Die Bybel het gesê: “Hy's dieselfde gister, 
vandag, en vir altyd.” Hy het gesê, in Johannes 14:12: “Hy wat in My glo …” (nie hy wat skynglo, hy wat 
sê hy glo) “Hy wat in My glo, die werke wat Ek doen, sal hy ook doen. En meer as dit sal hy doen, 
omdat Ek na die Vader gaan.” En ek het Hom gesien, in my eie lewe, meer van dieselfde werke doen (wat 
Hy toe gedoen het) as wat geskryf is in die bladsye van hierdie Bybel. En dit gaan bo-oor die koppe en 
die wyses vandag, en geopenbaar aan kindertjies wat wil leer; soos Jesus voor gebid het. Dit is waar, Hy 
het meer gedoen as wat Hy … Ek het gesien in my dag, van my drie-en-dertig jaar van bediening, het ek 
Hom meer sien doen as wat ek gelees het van Hom wat Hy in die Bybel doen; meer van dieselfde ding.

43

Maar maak nie saak wat Hy toe gedoen het nie, dink julle die Sanhédrin het Hom geglo? “Wel,” het 
hulle gesê: “jy's betower.” Maar vind uit waar hulle hulle fout gemaak het, was om uit te vind … om uit te 
vind, nie wat hulle geloofsbelydenis gesê het nie, maar wat die Woord gesê het Messias sou doen in hulle 
dag. En dis daar waar ons vandag die fout maak, deur nie die Skrifte te deursoek nie. Jesus het vir hulle 
gesê: “Ondersoek die Skrifte, in hulle dink julle het julle die Ewige Lewe, en dit is hulle wat van My 
getuig. Hulle sê vir jou Wie Ek is.”

44

Let op, God het vooraf geweet hulle sou dit doen, dis net waarom Hy Dit na herders moes neem. Hy 
het geweet hulle sou dit nie doen nie, hulle sou Dit nie ontvang nie. Nou sien julle waarom dit 
skaapwagters moes wees? Waarom skaapwagters? Teoloë sou Dit nie ontvang nie. Waarom weer 
skaapwagters? Sou Dit teenstrydig met Sy Woord kom? Nee! Hulle was skaapwagters, hulle het skape 
geken; en dis wat Hy gebore was, 'n skaap, 'n lam. Let op, Hy was die Lam. Hulle was—hulle was die 
enigste soort wat Hom sou aanvaar. 'n Herder was die enigste ding wat 'n Lam sou aanvaar. Hulle het 
geweet hoe om Daarvoor te sorg en so is dit vandag wanneer ons die Lam se Boodskap kry.

45

Nou die treffende! Die nederigste, ongeleerde man wat Emmanuel in 'n stal aanbid. Die mees … En 
daar was mense daarbuite, op dieselfde dae, wat hulle teologie onderrig het. Groot skares trek saam van 
oral regoor die land, hulle kom na offerhandes wat Jehova gesê het “'n stank in Sy neusgate” is. En hier 
was nederige skaapwagters in 'n stal wat Emmanuel aanbid; God Self het vlees geword en in 'n stal gelê. 
Sien, hoe ons met ons groot geleerdheid en ons kop agteroor getrek asof ons iets weet, en God omseil 
die hele ding. Sien? Hy doen wat Hy belowe om te doen en Hy doen dit altyd. Maar dink aan hierdie 
nederige skaapwagters daarbuite wat nou Emman- … Emmanuel in 'n stal. Dis die treffendste. Sekerlik is!

46

Dan uit … Nadat hulle Hom aanbid het en besef het dat die Boodskap wat hulle verkondig het, 
bevestig is, daar is hulle … was uit om God te prys met die ongelooflikste Boodskap van 'n Engel. Nou 
vergelyk dit met vandag. Stop net 'n oomblik en dink. Mense wat God aanbid en Hom prys vir wat hulle 
gesien het, wat hulle gehoor het, wat hulle geweet het die Waarheid was, met die Boodskap wat 
ongelooflik was vir die intellektuele verstand. Dit was teenstrydig met alle kerklike denke en tog was dit 
die Waarheid! Dis die Waarheid! Hulle het Dit geglo. En nou, hoe dwaas kan die wysheid van die mens 
wees! Toe gesê dat 'n Engelekoor vir hulle die eerste kerslied gesing het. Kan julle julle dit voorstel? Dat 
'n skaapwagter wat nie sy naam kon skryf nie, ruik soos 'n skaapkraal, in die straat afstap, skree: “Glorie 
aan God in die Hoogste! Ons weet dat Hy op aarde is!”

47

Die priester het gesê: “Daardie man is van sy verstand af. Kyk na die boeke en kyk of hy 'n lidmaat 
van ons gemeente is. Hy stel ons beslis in die verleentheid deur sy onetiese leringe. Kry hom weg van 
ons af. Ons sal nie in verleentheid wees onder die mense nie.”

Wel, jy kan in verleentheid wees onder die mense en verheerlik word in die oë van God; of neem jou 
keuse, want, onthou, die kerklike smaak van die dag pas nie by God se Woord nie. Daar is geen 
negehonderd nege-en-sestig verskillende smake Daarvan nie. Dis een smaak, een Woord, een God. Dis 
al.

Gesê dat Engele die eerste kerslied vir hulle gesing het, en ook gesê dat hulle “'n Boodskap van 'n 
Engel gekry het.” 'n Engel het aan hulle verskyn, hulle 'n Boodskap gegee en hulle het gegaan en 
uitgevind daardie Boodskap was Waarheid. En gesê: “Behalwe dit, het die Engel die eerste kerslied vir 
ons gesing.”

48

“Kan jy jou voorstel?” Hulle sê: “Daardie arme kêrel.” Hulle het nooit soiets gehad wat onder hulle 
sou gebeur nie, julle weet, so dit was soort van vreemde doktrine vir hulle. En dis waarom hulle Dit nie in 
die Skrifte kon vind nie, dit was nie vir hulle om Dit te vind nie. Ongelooflik vir die wyse, geen so 'n 
ondervinding het ooit met hulle gebeur nie. Ongelooflik, maar steeds was Dit die Waarheid. Dis die 
Waarheid, ons weet Dis die Waarheid. Dink! Christus se eerste bekeerlinge en eerste gemeente was 
skaapwagters, nie geestelikes nie; skaapwagters, herders. Waarom skaapwagters?

Let op! Omdat hulle God geprys en verheerlik het vir wat hulle gesien en gehoor het, het Engele vir 
hulle eerste keer gehoor wat vir 'n menslike wese sing. Engele het nog nooit tevore vir 'n mens gesing 
nie. En kyk na die kore, hoe hulle gestaan het en daardie stemme opgelei en opgelei het: “hulle sou sing 
by die geboorte van die Messias,” en hulle is almal omseil! En Engele het afgekom en vir gewone 
skaapwagters gesing, nie met geestelike klere aan nie, maar met skaapwagtersklere aan. En kyk wie het
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die eerste Boodskap gekry, dis ongelooflik.

En waar dit gegee is, nie in die katedrale nie, maar in die wildernis, buite in die wildernis waar die 
Engel van die Here gekom het. Nie in die kerk nie, in die wildernis. Hy was nie eens welkom in die kerk 
nie. Hulle het gedink Hy was en hulle het gedink hulle het Dit, maar God het bewys dat dit verkeerd was. 
“Hy is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek.” Dis reg.

Die eerste keer wat Engele ooit by 'n viering gesing het, was dit in die Hemel. As julle sal kyk in Job 
38:7, (soos ek sien sommige van julle neem notas), toe God die eerste keer beplan het om Sy eerste 
skepping te maak, die aarde. Job was 'n groot, slim man en hy het allerhande soorte wysheid gehad. Hy 
het gesê: “Wanneer ek opgaan na die markte, die jong prinse, buig hulle almal voor my en wil net 'n 
oomblik van my wysheid hê.” En hy kon nie uitmaak waarom hy behandel moes word soos hy was nie.

50

En so het God hom gevra, gesê: “Omgord jouself soos 'n man, want ek kom af om met jou te praat.” 
En toe God neergedaal het in 'n warrelwind, het Hy gesê: “Job, waar was jy voor Ek die fondamente van 
die aarde gelê het? Toe die môresterre saam gesing het en die seuns van God uitgeroep het van 
vreugde, waar was jy toe, Job?” En die wind was uit sy seile geneem. “Waar was jy?”

Sien, die eerste keer wat Engele ooit by 'n viering gesing het, was in die Hemel. Maar die eerste keer 
wat hulle ooit op aarde gesing het, was vir skaapwagters by die geboorte van God, Emmanuel op aarde; 
eerste menslike wesens wat ooit 'n Engel hoor sing het, was nederige skaapwagters.

Wanneer ons ons vroue met geverfde gesigte neem, kortgeknipte hare, kortbroek dra en een of 
ander kerklike kleed om hulle swaai, en hulle opstaan en sing soos iets, en dan dink ons dat God daarna 
moet luister? Hy het Engele daar oorkant wat Hom kan vermaak sedert die … voordat Hy ooit 'n mens 
gemaak het. Uh-huh. Gaan uit en lewe … en dra klere wat 'n gruwel vir God is, en hoe kan jy verwag dat 
dit van God is? Jy sê: “Wel, ek behoort aan …”

51

“Waar was jy toe Ek die fondamente van die aarde gelê het? Sê vir My waar Ek hulle vasgemaak het. 
Waar is die as waarop hulle draai? Waar was jy toe?” Julle dink God moet ons vra vir bietjie van ons 
wysheid. Ons wysheid is net dwaas vir Hom. Hy doen wat Hy sê Hy sal doen.

Nou let op, God maak gereed om nog 'n skepping te maak. Hy skep sterflike aarde, sterflike lewe. 
Engele sing in die Hemel. Maar hier skep Hy 'n nuwe Lewe, Ewige Lewe vir die mens en Hy sing vir Sy 
onderdane deur Engele; op die aarde, nie in die Hemel nie. Die Hemel het Ewige Lewe gehad. Sien? En Hy 
het gesing … hulle het tot die Hemele gesing, toe die sterflike skepping ingekom het; en hier kom die 
onsterflike skepping in en nou sing hulle vir aardse mense. Die eerste keer vir skaapwagters. Treffend, is 
dit nie?

52

Hy het 'n nuwe skepping begin. Wat was dit? 'n Skepping van Homself. God het vlees geword en 
onder ons gewoon. Dis … Die Bybel het gesê: “In die begin van die skepping van God.” God was geskep 
in menslike vorm; in Jesus Christus, Sy Seun, het God gewoon. Hy het Sy tabernakel van vlees en bene 
gebou en in daardie tabernakel gewoon; God, Emmanuel: “God met ons.” Hy het vir Homself 'n huis gebou 
om daarin te woon, sodat Hy Sy Woord daardeur aan Sy onderdane kon reflekteer. Jy weet wat God is, 
wanneer jy Christus sien.

53

Onthou, daar is altyd sang by die geboorte van 'n koning. Hoeveel het dit geweet? Natuurlik, het 
julle. Wel, nou, dink julle as hierdie Koning daaronder gebore sou gewees het, sou 'n vrou êrens in die 
katedraal ingehardloop en gesê het: “Maak gou 'n bed gereed en kry die dokters, want ek gaan 
Emmanuel na die aarde toe gaan bring”? 'n Arm vrou uit Násaret, die laagste stad, die … gemener as 
Tucson of enige van die res van hulle, en tog kom hierdie vroutjie daar aangehardloop na die groot 
hoëpriester en het gesê: “Ek—ek maak gereed om geboorte te gee aan Emmanuel.” Hulle sou haar in die 
tronk gegooi het. Hulle sou beslis. Hulle sou beslis. Van so 'n dwaalleer soos wat onder sy mense gebring 
moes word, sou hy nie daarvoor gestaan het nie. Ook sou hy nie vandag nie. Maar net dieselfde gebeur, 
net dieselfde.

54

Let op, daar moet gesing word. Konings was … Hy sou nie voor gesing gewees het nie. Die mense 
sou nie vir Hom gesing het nie omdat hulle Hom nie geglo het nie. En dis die rede … Hier kom Dit, julle 
kan Dit net sowel kry. Dis die rede vandag dat mense skaam is om God te prys, hulle is skaam vir 
Christus! Die groot katedrale sal nie die Doop van die Heilige Gees ontvang nie, hulle is so ingestel op 
hulle kerklike manier dat hulle Dit nie sal ontvang nie. God gaan iemand vind waardeur Hy lof kan kry. “Hy 
is in staat om uit die klippe kinders van Abraham op te wek,” soos ek Johannes weer aanhaal.

55

Let op, Sy onderdane moet vir Hom sing. En Sy onderdane was toe Sy Engele en hulle het vir Sy 
herders gesing wat Sy Boodskap moes neem.

Wie behoort Dit eerste te hoor? Natuurlik, Sy onderdane. Dis wie eerste die Koning se sang sou hoor, 
sou Sy onderdane wees. En wat was Sy onderdane? Soort van treffend, is dit nie, broers? Dit was nie 
Sy geestelikes nie. Dit was nie die teoloë nie. Dis reg. Dit was nie die denominasionele mense nie. Nee,
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dit was skaapwagters. Hoekom? Daar is 'n skaap gebore, dis die rede. Sien? Sy onderdane het Dit 
gehoor, wie God geweet het sou glo. God het Sy Boodskap gestuur aan diegene wat Dit sou glo. Hy's 
alles wysheid; Hy weet waarheen om Sy Boodskap te stuur, wie Dit sal glo. Die Hoogste van die Hemel 
gestuur na die laagste van die mens op die aarde.

Jesus het gesê, in Matthéüs 5: “Geseënd is die armes van gees, want aan hulle behoort die 
Koninkryk van die Hemel.” Maria, in … As julle daardie Skrifte neerskryf, dis Matthéüs 5. En as julle Skrifte 
neerskryf … Dis wat ek hier geskryf het, is Skrifte.

Maria het gesê, in Lukas 1:52, toe sy gesalf is met die Gees, die Heilige Gees op haar, het sy gesê: 
“Hy het die armes van gees verhef.” Maria het gesê dat, die moeder van Jesus, het gesê: “Hy het die 
armes van gees verhef.”

57

Lukas het ook gesê: “Die gewone mense het Hom graag gehoor.” Nie die—die elite, die—die teoloë, 
die doktore van die wet en van goddelikheid nie; maar die gewone mense het Hom graag gehoor, mense 
van lae graad.

Dwarsdeur alle heilige Skrifte is die Boodskap van verlossing gegee deur skaapwagters en deur 
skape.

Nou moet ek afsluit, want dit raak tyd om af te sluit. Ek slaan baie Skrifte oor net sodat ek julle by 
hierdie gedagte kan kry.

Dwarsdeur die hele Skrif is verlossing verteenwoordig deur skaapwagters en skape. Dis reg. Ons 
stem almal saam daarmee. Hoekom? Dit was in skadu en tipe. En enigiets … As ek nooit my hand gesien 
het nie en ek het hier afgekyk na my hand se skaduwee, en ek sien ek het vyf vingers gehad, sou ek 
weet dat dit weerkaats het; die negatief het 'n positief weerspieël. En dis waarom die Boodskap altyd 
gekom het tot … verlossing deur skape, want van die heel begin af … En dit was deur skape en deur 
skaapwagters dat Hy Homself geopenbaar het. Alles was skaduwees en tipes.

58

Nou laat ons na die begin kyk. Adam en Eva, wat daar gestaan het in die teenwoordigheid van God 
om Sy Boodskap aan hulle te hoor, hulle het die velle van skape om die heupe gedrapeer. Die eerste 
Boodskap wat ooit gehoor was, was gegee bo-oor 'n dooie skaapvel wat God gedood en Adam en Eva 
daarin toegedraai het. Nadat hulle hulle eie godsdiens van vyeblare probeer maak het, wou dit nie werk 
nie. Skaapofferhande was ingestel vir versoening van die heel begin af, skaapofferhande.

59

Nou, ons gaan dit nou afsluit en julle wys waarom dit skaapwagters moes wees; en waarom dit moes 
wees dat Hy 'n skaap moes wees.

Nou, die profete van die Ou Testament het hulleself in skaapvelle gedrapeer (ons weet dit, uh-huh), 
wat hulle geloof in Sy Woord van die komende volmaakte Lam aandui. Dis waarom die profete.
60

Nou, die Woord van God kom nie na 'n teoloog nie, daar's geen … hy—hy's die een wat Dit opmors. 
Dis reg. Daar's nie soiets soos om ooit te sê … Jy sê: “Wel, hierdie kêrel is 'n teoloog.” Dit plaas hom net 
verder weg van die Woord af as enigiets waarvan ek weet. Sien? Die Woord van die Here God, die 
onveranderlike God, verander nooit. Enige plek in die Bybel het die Woord van God altyd na profete 
gekom. Nie na teoloë of doktore nie, na profete! En hulle is altyd, elke keer, geweier en verwerp.

Profete was gewoonlik ook herders. Profete het hulself in skaapvelle toegedraai, omdat hulle die vel 
gedra het van die skape wat hulle opgepas het. En die eerste boodskap, aan 'n—'n—'n veroordeelde 
geslag, was bo-oor die skaapvelle. Profete, sê ek weer, het skaapvelle gedraai om hulleself, omdat hulle 
daardeur getuig het, dat hulle geglo het dat daar 'n volmaakte Lam sou kom vir daardie offer. En die 
Woord van die God het na hulle gekom bo-oor skaapvelle. Hierdie veewagters … of hierdie profete was 
gewoonlik veewagters. Abraham was 'n veewagter. Isak was 'n veewagter. Jakob was 'n veewagter. 
Moses was 'n veewagter. Dawid was 'n veewagter. Al God se verteenwoordigers was gewoonlik 
veewagters.

61

Nou gaan ons uitvind waarom dit na skaapwagters gekom het. Hulle het geweet die skape is 
hulpeloos sonder die skaapwagter om hulle te lei. Hulle … 'n skaap is volkome hulpeloos, hy kan nie alleen 
gaan nie. Dis waarom God Sy gelowige kinders met skape vergelyk het. Hulle moet gelei word. Maar kyk 
wat lei jou! Moenie 'n bok kry nie, hy sal jou na die slagpale toe begelei. God het ons nooit 'n bok gegee 
nie, Hy het ons Sy Seun (die Heilige Gees) gegee om ons te lei. Hy is ons Gids, nie een of ander 
mensgemaakte herders nie, maar 'n Godgegewe herder wat die skape op skaapkos voed.

62

Nou neem jy 'n vark en jy sê vir hierdie vark: “Ek gaan van jou 'n lam maak.” En jy was hom. En jy 
verf sy toonnaels, en—ensovoorts. En gee hom kos soos 'n skaap, gee hom een of ander soort van 'n—'n 
dieet. En sit hom uit op die vloer of buite in die … waar die—die skaaptrop is, in die lusernland of iets. En 
as daar 'n moddergat êrens is, sal daardie vark net so reguit na daardie moddergat gaan as wat hy kan 
gaan. Sien? Hoekom? Is omdat sy natuur steeds 'n vark is.

63
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En dis die rede waarom kerklidmate vandag oorgee aan die dinge van die wêreld, sien, is omdat hulle 
natuur nie verander is nie. Hulle sal enige soort van 'n kerklike, teologiese slop eet, maar die Woord van 
God kan hulle nie verduur nie. Hulle sal ingaan en luister na die Woord …

Julle weet, die grootste skynheilige in die wêreld is 'n ou kraai. In die Bybel was daar twee wat uit 
die ark gelaat is. Die ou kraai het uitgegaan en hy het nooit teruggekeer nie, want hy is 'n aasvoël, 'n 
aasvreter. Hy het op die liggame van die dooie karkasse gesit en sy maag met die dooie karkas gevul. 
Maar toe hy die duif uitgelaat het, kon die duif nie daardie stank verduur nie, toe het sy teruggekeer na 
Vader se huis en Noag, en aan die deur geslaan totdat Noag haar ingelaat het.

64

Nou, 'n kraai kan hier sit en eet aan 'n dooie perd, heeldag, en vlieg daar in die veld en eet graan 
saam met die duif. Maar 'n duif kan nie soontoe vlieg en van die dooie perd eet, en dan graan eet nie; 
dit sou hom doodmaak. Sien, die duif het nie enige gal nie en hy kan dit nie verteer nie.

En wanneer enige duif van God, enige Woord-etende duif of skaap, 'n rein dier, wanneer julle gaan 
om hulle die dinge van die wêreld te gee, weet hulle hulle Meester het gesê: “Hy wat die wêreld liefhet 
of die dinge van die wêreld, die liefde van God is nie eens in hom nie.” Gee jy hom iets teenstrydig met 
daardie Woord van God, hy kan dit nie verduur nie. Maar die duiwel kan Dit neem en die wêreld ook en 
dit alles van God af noem. Jy kan nie olie en water meng nie, dit sal net nie meng nie.

Hulle, al hierdie skaapwagters, hulle het geweet die skape was hulpeloos sonder die skaapwagter. En 
hulle was skaapwagters en het geweet dat hy gelei moes word.
65

Wat 'n jammerte is dit om te sien, vandag, dat hulle skape probeer slop voer. Maar 'n skaap sal dit 
nie eet nie. Nee, meneer! Sien, hulle het probeer om skape slop te voer daardie tyd. En toe die Woord 
gekom het, was hulle so gewoond aan slop, hulle het nie die Woord geken nie. En dis wat dit vandag is, 
toe dieselfde ding bevestig en bewys het dat God 'n sekere ding sou doen. Toe was hulle so gewoond 
aan slop, en slop-gevoed, totdat jy … wel, daar word nie met hulle gepraat nie, hulle wil net nie Daarna 
luister nie, dis al. Die hond … Bybel het gesê: “Soos 'n hond na sy braaksel terugkeer en 'n vark na sy 
moddergat, so maak hulle.”

Hoor die Woord en gaan reguit terug na dieselfde ou moddergat! En sê: “Ag, Dis fanatisisme. Moenie 
soiets glo nie.”

God … skape doen dieselfde vandag, hulle moet vertrou in die Woorddieet. Hulle sal nie enige ander 
dieet neem nie. Jy kan hulle nie 'n kerklike dieet gee, 'n ware skaap nie. Nee! Nee! Jy gaan sê vir hulle: 
“Nou kyk, ons sal almal saam wees. Nou, Jesus het gebid dat ons almal 'een' mag wees.” Julle het net 
dieselfde ding by Tucson gehoor nie lank gelede nie, 'n paar dae gelede, maar dis 'n leuen! Jesus het 
nooit gebid … Hoe het Hy … Hoe kan jy die Woord Homself laat veroordeel, op Hom terugslaan? Dan is 
God niks meer as enige ander mens nie.

66

Jesus het gesê: “Hoe kan twee saamloop tensy hulle saamstem?” Hoe gaan jy Metodis, Baptis, 
Presbiteriaan en Katoliek neem en dit alles bymekaar gooi en een wees? Jy mag een onder die mens se 
hoof wees, maar Jesus het gesê: “Dat hulle een mag wees net soos—soos ek en U een is.” Nou, Hy wil 
hê ons moet almal een wees in Hom wat die Woord is! Amen! Daar is dit: “Een met die Vader.” En die 
Vader is die Seun, is dieselfde. En dis dieselfde Woord, die Woord gemanifesteer, wat Homself vertoon in 
hierdie dag as wat Dit in enige ander dag het, dat julle een mag wees.

Let op, Hy het gesê: “Soos die Vader My gestuur het, so stuur Ek julle.” Die Vader wat Hom gestuur 
het, het in Hom ingegaan om die Woord te bevestig. En dieselfde Jesus wat Sy mense stuur, gaan in die 
mense wat Hy stuur; en sê: “Die werke wat Ek doen, sal julle ook doen.” Sekerlik, Hy het gebid dat ons 
een mag wees; een met Hom, nie een met 'n organisasie nie. Nie een met 'n stelsel nie, maar een met 
God. Want God in Sy Woord is Een, en Jesus en God was Een, en ek en jy en die Woord moet een wees. 
Dis reg. Ons moet een wees in ooreenstemming met die Woord. Nie wat iemand anders sê nie, dit is geen 
private interpretasie nie. Neem Dit wat Dit sê en glo Dit; en God sal Dit bevestig en bewys dat Dit reg is. 
Julle dink Dis net vir dissipels alleen, neem Sy Woord daarvoor, gaan probeer dit eenmaal en kyk. Jy sal 
uitvind dat dit vir jou sal werk net soos Hy belowe het. Ja, meneer!

67

Hulle sal nie slop eet nie, hulle moet 'n skaapdieet hê. Johannes 10 verklaar dat: “My skape ken My 
Stem.” En as Hy die Woord is, watter soort Stem het Hy dan? “My skape ken My Stem, vreemdelinge sal 
hulle nie volg nie.” Sien? Jesus het gesê: “'n Vreemde stem sal hulle nie volg nie.” So, Sy skape volg nie 
'n vreemdeling se stem nie. Hulle sal hulle nie volg nie.

Profete, herders, en skape, almal getuig van die koms.

Sien nou die onveranderlike God in Sy onveranderlike planne van Sy Woord hierdie dag. Nou dink net 
'n paar minute: die onveranderlike Woord.
68

Nou  kyk!  As—as  Moses  met  Noag  se  boodskap  sou  gekom  het,  sou  dit  nie  gewerk  het  nie.  As
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Johannes die Doper met Moses se boodskap sou gekom het, sou dit nie werk nie. As Jesus sou gekom 
het met Moses of Noag se boodskap, sou dit nie werk nie. En Wesley het gekom met Luther se 
boodskap, sou dit nie werk nie. As die Pinkster met die Wesleyaanse boodskap sou kom, sou dit nie 
gewerk het nie; ons het dit pas hoor getuig. Nou, God bly net beweeg. Hou net die Woord dop, julle sal 
sien waar ons is.

Dan waarom sou die skaapwagters se eerste aankondiging nie … As al hierdie profete, al hierdie 
groot manne skaapwagters was, waarom sou God (die onveranderlike Een) Sy metode net hier verander 
en Dit na teoloë bring? Dit was skaapwagters. Die aankoms van die volmaakte Lam, die sondoffer, 
behoort na die herder te kom.

69

Die herder ken sy skape beter as enigiemand anders. Daar's niemand wat 'n skaap soos 'n 
skaapwagter ken nie, hy's opgelei daarvoor. Het ook geweet watter soort kos hulle sou eet. Hulle … hy 
het geweet wat die skape sou eet en hy ken sy skape aan wat hulle eet. Die … sou jy 'n skaap sien 
uitgaan na 'n varkhok en slop begin vreet, sou jy sê: “Kry daardie aasdier weg.” Sien? So God het 
geweet waarheen om hulle te stuur.

Nou laat ons een van Jehova se groot herder-profete roep om te bevestig dat God in hierdie profete 
onder die skaapvel was. Kyk nou. Ons sal Moses eerste roep. Laat ons na hom kyk. Sy bediening sal vir 
ons Jehova wys in Sy herder-profeet. Nou, ons sal net miskien een neem, as ons tyd het, vir omtrent die 
volgende tien minute. Ons sal twee van hulle neem, maar miskien sal hierdie een reg wees.

70

Moses; Jehova vertoon Homself hier in hierdie herder-profeet. Hy is drie gawes gegee om sy 
bediening en roeping aan die ouderlinge van Israel te bevestig en aan Farao. Let nou op hierdie herder-
profeet. Hy gee altyd Sy profete die bonatuurlike teken om te bevestig dat dit God in hulle was; want 
daar kan nie die teenwoordigheid van God wees sonder bonatuurlike dinge wat gebeur nie. Nooit het 
Jehova ooit verskyn sonder dat die bonatuurlike Hom gevolg het nie. Dit moet wees. So Hy het Homself 
altyd bevestig dat Hy met hierdie profete was, deur te bevestig waarvan hulle geprofeteer het, as dit 
volgens Sy Woord was.

Nou, die eerste—die eerste teken wat Hy gegee het aan die … hierdie profeet-skaapwagter (kyk), 
het sy staf na 'n slang verander.
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Tweedens, het sy hand in melaatsheid verander.

Derdens, om water uit die Nylrivier in Egipte te neem en dit in bloed te verander.

Nou, Hy het hom drie tekens gegee om Egipte te bevestig, en ook aan Israel, dat hy God se 
gesproke Woord was.

Nou, onthou, Moses het in die skepping geroep! Dis reg. Het sand opgetel en dit in die lug opgegooi 
en gesê: “Laat vlooie kom,” en vlooie het gekom. Gesê: “Laat vlieë kom,” en vlieë het gekom. “Laat 
paddas kom,” en paddas het gekom. Hy het in skepping gebring! Nou, 'n mens kan nie skep nie, maar dit 
was nie 'n mens om mee te begin nie. Dit was Jehova in Sy profeet-skaapwagter! Amen!

Kyk! Die derde teken wat Hy hom gegee het, was nie verwant aan sy beroep nie, ook was dit nie 
verwant aan sy persoon nie; sy derde teken. Let op, die eerste twee tekens het met hom verband 
gehou, homself en sy beroep. En hulle was die enigste twee tekens wat die Bybel sê wat “'n stem gehad 
het.” Die ander teken het nie 'n stem gehad nie. Maar die twee tekens wat gegee is van sy eie persoon 
en aan sy mense, het stemme gehad. Maar die derde teken, let nou op, dit is gegee … die teken, die 
derde teken, was die teken van die dood: water wat in bloed verander. As jou—as jou—as jou bloed in 
water sou verander, dan sou jy sterf. En waar daar bloed is, gestorte bloed, dis 'n teken van dood; so 
was dit vir Farao. Die derde was om die Nylwater in bloed te verander, was om te wys—om sy Boodskap 
aan Farao te wys dat ons God God is oor die Nyl, oor die god van die Nyl. Hy is God oor alles en Hy gaan 
die dood na daardie nasie bring. En dis wat die teken van bloed was. O, goeiste! Direkte teken van 
dood: bloed!
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Maar die ander twee het stemme van profesie gehad. (Ek—ek—ek hoop julle lees nou tussen die lyne  
wat ek sê.) Maar die ander twee tekens het stemme van profesie vir Israel gehad aangaande hulle 
toekoms. (Nou aan julle wat daar op die berg was, nie lank gelede nie, toe die rots opgegooi is.)
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Nou, en gaan … hy sou die natuur verander om dit vir hulle te laat werk. Hou die paal dop, hou die 
slang dop, hou die Skelfsee dop en wat Hy ook al gedoen het, nou. Kyk na daardie skaapwagterstok wat 
vir hulle 'n weg maak om te gaan. Daardie stok wat in die herder se hand was, het elke stukkie teologie 
omseil en al die dinge wat die priesters gesê het, en daardie skaapwagterstaf het hulle reg deur elke 
onmoontlike ding gelei (vir die mens). Toe Farao probeer dink het dat “die katarakte in die berge 
uitgebars en die water gegooi het, dit dan in bloed laat verander het,” toe het God vuur uit die hemel 
laat reën. En Hy het hael uit die hemel laat reën, en Hy—en Hy het luise op die aarde laat reën en alles.
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Wat het Hy gedoen? Deur daardie skaapwagterstaf, nie 'n—'n handboek nie, nie 'n teoloog se idee 
nie, maar 'n skaapwagterstaf! Ons kom daarby binne 'n oomblik; 'n skaapwagterstaf, het Hy dit gedoen. 
Nie 'n—'n denominasionele gebedsboek nie, maar 'n skaapwagterstaf. Skaapwagterstaf wat sy skape 
gelei het, die weg duidelik gemaak het soos hulle na die beloofde Woord in die land gegaan het. Wat 'n 
pragtige ding is dit vandag van die Herderstaf, vandag, wat Sy skape na die Beloofde Land lei; al die 
teologie en alles anders van hierdie wêreld omseil, en die dinge van die wêreld, en die denominasies, 
alles; die weg oopmaak en bewys dat Sy Woord die Waarheid is; die Skaapwagterstaf wat voortgaan.
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En let op, daardie selfde skaapwagterstaf wat die skape gelei het … Glo julle dit? Hy het beslis die 
skape gelei, hy het hulle uit Egipte verlos met daardie staf in sy hand. Ons kan baie meer daaroor sê. 
Maar om die hoogtepunt te tref, het hy die skape gelei en oordeel gestuur oor die verwerping Daarvan! 
Dieselfde staf wat 'n seëning vir een word, word 'n vloek vir die ander. Dieselfde waters (van Noag se 
prediking) wat hom gered het, het die wêreld veroordeel. Dieselfde staf wat Israel na die beloofde land 
gelei het, het diegene veroordeel wat geweier het om die profeet-skaapwagter te volg. Dis reg, word 'n 
oordeelstok.
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Natuur; let op hoe God in Sy natuur praat. As ons net tyd gehad het. Ek het 'n nota daar geskryf: 
God wat in Sy natuur spreek. Ons het nie tyd om dit te bewys nie.

Maar bewys later deur die koperslang op die skaapwagter se skaapwagterstaf (waarom hy hierdie 
slang gedraai het in die wildernis), spreek dit van ware versoening wat kom vir siekte en sonde.
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Daardie staf self het in 'n slang verander voor Farao en dieselfde Farao het probeer om deur 
towenaars na te boots. En so doen die moderne Farao's van vandag en skyngelowiges, vleeslike 
nabootsers van die Boodskap, probeer dieselfde ding naboots sonder om te weet waar dit vandaan kom; 
en gooi Dit in een of ander denominasionele iets, wanneer Dit so vry daarvan is as wat die lug daarvan is 
om vasgepen te word. Sekerlik! Maar probeer naboots, maak 'n nabootsing.

Maar, let op, hierdie selfde skaapwagterstaf het die ander slange opgeëet. Waar was daardie slange? 
Hulle was stawwe op die vloer en daar was net een staf opgetel. “Beide hemele en aarde sal verbygaan,” 
het Jesus gesê: “maar My Woord sal nie.” Praat van ware versoening wat kom vir sonde.

Ook, Israel se toekoms het aangebied … en daar waar ek van Israel gepraat het, nou in die toekoms 
… Daar was hulle verlossing uit slawerny van die dood aangebied deur 'n profeet-skaapwagter. Hulle is 
uit slawerny gebring deur 'n profeet-skaapwagter met 'n staf. Sien? Dit het gepraat van Israel se 
toekomstige Verlosser, van dood en hel, deur 'n Herder-Profeet waarvan ons sal praat.
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Nou, aan almal wat … almal soos ons Israel ken, nie die profeet-skaapwagter se Woord ontvang het 
nie, die hele Israel het Dit nie ontvang nie. Nou, let op, hulle het gekla. “O,” toe hy die wonderwerke 
gedoen het, “was hy 'n groot kêrel,” maar toe dit by sy Boodskap gekom het, “was dit anders.” Alle groot 
tekens volg op 'n nuwe boodskap wat kom. Ons weet dit. In die wildernis het hulle gekla, in die wildernis, 
en gesterf by die duisende. Eerlikwaar, daar was nie net twee van hulle wat ooit deurgegaan het wat 
gered is uit 'n twee-en-'n-halfmiljoen, twee uit twee-en-'n-halfmiljoen nie.

Julle sê: “Daardie … Wat het met hulle gebeur?” Hulle is Ewiglik weg.

“Almal van hulle, Broer Branham?” Jesus het so gesê.

Hulle het gesê: “Ons vaders het Manna geëet in die woestyn en hulle het van die Rots gedrink.”

En Hy … Jesus het gesê: “En hulle is almal dood,” vir ewig geskei, sien, almal.

Let op hulle het gekla oor God se voorsiene weg, was die rede waarom hulle gesterf het. (Nou, 
noukeurig, moenie hierdie laaste paar opmerkings mis nie.) Hulle het gekla! Wat hulle in die wildernis laat 
sterf het, hulle het gekla oor God se voorsiene weg: deur 'n een-man Boodskap, 'n profeet, 'n leierskap 
van een man. Sê my wanneer God ooit 'n groep gebruik het om te lei. Jy sal dit nie in die Bybel vind nie. 
Een man, hulle … Die Woord het na Moses gekom!
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Korag; ons weet almal dat hy—hy homself bymekaar gekry en gekla het oor God wat nie regverdig is 
nie, om soiets te doen, om een man te maak met die Boodskap. Hy het gesê: “Ons is almal heilig. 
Waarom kan ons nie 'n denominasie hê nie? En waarom kan ons nie hê … dit opstel, en dit doen, en dat 
doen nie?”

God het vir Moses gesê: “Sonder jouself af van hom, ek het genoeg daarvan gehad.” En onthou, 
Judas praat dieselfde ding, in die laaste dae. Dis reg: “Hulle het vergaan in die teëspraak van Korag.” Ons 
weet ook wat gebeur het met Korag en die—en die res wat God se Woord bevraagteken het en God se 
wysheid van daardie eenman leierskap: elkeen van hulle het omgekom.

Nou, ons sal God oplet in die herder-profeet, wat Sy toekomsplanne wys in die volgende tekenstem. 
Nou, kyk. Ons sien dit daar, nou laat ons daarna kyk in die volgende teken.
79
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Nou, let op, hy was gestuur na sy broers in slawerny, onder slawerny, met 'n Boodskap van 
verlossing, met 'n Godgegewe teken om Sy aansprake te bewys. Israel het gegaan vir sy Boodskap, hulle 
het Dit geglo, elkeen van hulle, maar in die aandtyd … Hulle het gegaan vir sy wonderwerke, maar in die 
aandtyd toe hulle … hy sy Boodskap gegee het: “Dit was anders.” Almal wat nie daardie Boodskap geglo 
het nie, het gesterf. Dis reg. Wat was die Boodskap? Die Boodskap was van die komende oordeel. Teen 
die aand, teen die aandtyd het God uitgegaan deur die laer van Israel om uit te vind of die mense Sy 
herder-profeet se Boodskap geglo het; en almal wat Dit nie geglo het nie, het vergaan.

Nou let op, ons gaan dit oorbring na die Groot Herder net binne 'n paar oomblikke. Sien? Let op die 
Groot Herder-Profeet se bediening. Van Sy wonderwerke het elke kerk geopen en sou Hom ontvang. 
Hulle wou hulle siekes genees hê. Hulle wou groot dinge doen. Sy gewildheid was groot. Maar toe die 
aandtyd aangebreek het, een dag nadat Hy water in wyn verander het en duisende met brood gevoed 
het, en wonderwerke gedoen het, het Hy begin sit en met hulle gepraat. En Hy het vir hulle gesê: “Ek en 
My Vader is een. Waarom sê julle: 'Wys ons die Vader'?”
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“O, broer! Hierdie man wat homself gelykstel met God?” Dit was teveel vir hulle kerklike denke. Maar 
dit was die Waarheid, Hy was! Sien? Maar toe hulle het, het baie hom nie gevolg nie.

Toe het Hy omgedraai en gesê: “Tensy jy die Vlees van die Seun van die mens eet en Sy Bloed drink, 
het jy geen Lewe in jou nie.”

Nou, wat dink julle sou 'n slim, intellektuele persoon dink? Ek stel my voor die priesters wat Hom in 
die tempel gehad het, was baie—was baie skaam vir—vir hulle wat Hom daar gehad het. “Om te dink dat 
'n man sou opstaan en 'n ding soos daardie sê: 'Behalwe as julle My vlees eet en My Bloed drink.'” Het 
gesê: “Hierdie is 'n menslike vampier, sien: 'Eet My Vlees en drink …' Wel, hy's 'n kannibaal. Julle 
regdenkende mense sal … julle sal wegkom van so 'n kranksinnige soos daardie.”

Hy het Dit nooit verduidelik nie, Hy het Dit net gesê! Hy het dit gedoen om hulle te laat struikel, om 
Sy skape van bokke te skei. Hy het dit gedoen om hulle af te gooi. En toe wou niemand met Hom 
saamwerk nie. Hulle het van toe af geen samewerking gehad nie. Sien?

Let op, teen die aandtyd het God uitgegaan deur die laers en gesien wie geglo het. En Hy het 
dieselfde ding gedoen in die dae van die Groot Herder. Let op die Groot Herder-Profeet se bediening, 
maar let dit op, aan gelowiges van Sy Boodskap, maar nie … Hierdie aand Boodskap, hulle wou Dit nie glo 
nie. Hulle wou nie glo dat Hy God was nie. Hulle wou Hom 'n gawe man maak. Hulle wou Hom 'n profeet 
maak. Hy was 'n gawe man en Hy was 'n Profeet, maar Hy was meer as dit. Dis die algemene lering 
vandag, dat “Hy's net 'n goeie man, Hy was 'n profeet.” Hy was niks minder as Emmanuel nie! Hy was 
God gemanifesteer in Jesus Christus Sy Seun, wat Hom en die Vader een gemaak het. Dis al wat Hy kon 
wees.
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Sagaria 14: 7, ek mag dit sê, praat van die Aandligte en Boodskap weer by die endtyd. Het julle dit 
opgelet? Soveel as wat Moses gevolg het, het die Vuurkolom gesien wat hom op die Berg Sinai 
geïdentifiseer het. Hy het getuig van, en gepraat van hierdie Vuurkolom wat in 'n bos was en hom hierdie 
Boodskap vertel het, baie van hulle wou Dit nie glo nie. Maar soveel as wat hom uit Egipte gevolg het 
(opgekom uit die wêreld en die see van skeiding oorgesteek het, en in die woestyn ingegaan het), het 
dieselfde Vuurkolom gesien (waarvan hy gepraat het) wat daardie skaapwagter-profeet bevestig het om 
die skaapwagter te wees. Hulle het Dit gesien en baie van hulle het Dit steeds nie geglo nadat hulle Dit 
gesien het nie.
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Let op hoe, weer, die nooit-veranderende God, die Groot Herder-Profeet, hulle wat by Hom gebly het 
en met Sy bediening na die Olyfberg geneem het; die Groot Herder-Profeet, die Een waarvan ons praat, 
Jesus. [Leë kol op band — Red.] …?… en die Vader (dieselfde Vuurkolom) Hom gehoor bevestig het, wat 
Moses bevestig het.
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Dieselfde God waarvan Moses gepraat het, het oor Moses gekom en deur 'n Vuurkolom bewys dat Hy 
Jehova was wat Moses gelei het. God was in Sy herder-profeet.

Hier neem Hy die ander Herder-Profeet, die Groot Profeet, die Ware Skaap, Jesus, en neem die keuse 
van drie manne en neem hulle bo-op die Olyfberg, en het Jesus daar bevestig. En het Homself selfs van 
alle ander mense afgeskei, gesê: “Dit is My geliefde Seun, luister na Hom!” En toe hulle opgekyk het, het 
hulle niemand gesien behalwe Jesus alleen nie. Dis reg. Hy was die Een. Nou, dit handel dit af, wat my 
betref. Sien?

[Leë kol op band — Red.] …?… [Leë kol op band.] …?… gesig. Moses was in die teenwoordigheid van 
die Shekinah op die Berg Sinai. Dit het sy gesig verander. Toe hy afgekom het, moes hy—moes hy 'n 
sluier oor sy gesig sit, die skaapwagter-profeet Moses; in wie Jehova was, in 'n deel, net 'n deel, sy 
gesig. Hy het die Woord in sy mond gehad.

84

Maar let op toe die Groot Herder in die teenwoordigheid van die Shekinah was. Wat het dit gedoen?
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Dit het Sy hele voorkoms verander. Hy was nie net deel van God nie, Hy was alles van God! Hy was 
Emmanuel.

Waarom moes dit skaapwagters wees?

Kyk! Sien, nou, God Almagtig patrolleer … wat Homself uitbeeld, liewer, in Moses die herder-profeet. 
Kyk hoe God Homself bekend gemaak het. (Hierdie is my laaste opmerking.) Sien hom, staan gesalf in die 
teenwoordigheid van die Vuurkolom! Niemand op die berg nie, behalwe Moses en Jehova. Amen! Amen 
beteken “laat dit so wees.”

85

Kyk! “Steek jou hand in jou boesem!” Maar, hou nou hierdie tweede teken met 'n stem dop. “Steek 
jou hand in die boesem.” Ons het geen rede om te glo dat Moses linkshandig was nie, so hy moes sy 
regterhand in sy boesem gesteek het, want meeste mense is regshandig. Hy het sy regterhand gesit … 
Nou kyk! Watter prentjie sien ons hier, van Jehova in Moses, die herder-profeet! Moses wat God 
verteenwoordig, want God was in Moses. Kyk hoe hy sy ... “Hand in jou boesem.” Wat 'n teken!

Nou, daar staan hy, hou sy regterhand oor sy hart (staan so) waar die verborge geheime van 
verlossing verborge was sedert die grondlegging van die wêreld. Hier is waarom skaapwagters. Jesus is 
God se regterhand, weet ons almal. Daar's Moses wat Hom presies uitbeeld. Hy het die geheime van die 
Vader gehou en het dit vir ons gewys. Let op, kyk hoe hy sy regterhand van dodelike melaatsheid uit sy 
boesem trek. Het gewys wat God met Sy Regterhand sou doen. Let op, die melaatsheid het geen 
geneesmiddel nie. Let op, weer, dit was nie net gewone melaatsheid nie, dit was in sy laaste stadium, 
wit soos sneeu; sy hand was met 'n verskriklike ding geslaan. Hoe moes Moses nie gevoel het toe hy sy 
regterhand oor sy hart getrek het, uit sy boesem, en sy hand met melaatsheid geslaan was nie! 
Melaatsheid simboliseer sonde, ongeneeslik, en veral in sy laaste stadium.
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En, broers, dis waar die wêreld was toe God Sy Regterhand uit Sy boesem getrek het! Die wêreld is 
geslaan met dodelike melaatsheid en glad geen kuur daarvoor nie. So is dit vanaand, want hulle sal nie 
die middel ontvang nie. Die oplossing is gemaak op Golgota, maar mense wil een of ander mensgemaakte 
voorskrif neem in plaas van God se voorskrif vir sonde.
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Let op dit het nooit geleidelik aangekom, soos die verloop van melaatsheid maak nie, maar meteens! 
Toe hy sy hand uitgetrek het, was dit geslaan, dit was vol melaatsheid. Let op wat God gesê het: “Nou, 
jy sal nie geleidelik in sonde wegdryf nie; maar die dag dat julle daarvan eet, daardie dag sterf julle.” En 
dis reg: “Die dag wat jy daarvan eet.”

Let op, dit was die profeet-skaapwagter wat homself geslaan het. Hy het, volgens die bevel van 
God, sy eie hand geneem en in sy boesem gesteek, en dit uitgetrek, geslaan met melaatsheid. Die 
profeet-skaapwagter het dit self gedoen. En die Groot Profeet-skaapwagter, Jesus, het dit Self gedoen: 
“Ek lê My lewe neer, niemand neem dit van My af nie.” Hy was die Groot Herder, die Groot Profeet-
skaapwagter: “Niemand neem dit van My af nie, Ek doen dit uit Myself.” Let op dit het nie geleidelik 
gekom nie, dit het binne 'n minuut gekom. Die Groot Herder, Self, het ons skuld geneem en Homself 
geslaan, ons sondes geneem en dit op Homself gelê. Geen wonder die digter het geskryf:
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Te midde van skeurende rotse en donker lug,
Het my Verlosser Sy hoof gebuig en gesterf;
Die geopende sluier het die weg geopenbaar
Na die Hemel se vreugde en eindelose dag.

Daardie geheim was in God se boesem al hierdie jare, bedek deur Sy regterhand, Jesus. Die Groot 
Herder het op Homself ons skuld namens ons geneem. Jesaja 53: 6, het gesê: “Hy is deurboor vir ons 
oortredinge. Hy is verbrysel vir ons ongeregtigheid. Die straf van ons vrede was op Hom. En deur Sy 
wonde is ons genees.” Die geheim van God se genesing gelê in die boesem van Jesus Christus, of God, 
Hy was aan die regterhand van God, dis die enigste Skaap wat die geheim in Sy boesem gehou het. Dis 
waarom die voorafskaduwings Daarvan altyd 'n skaap moes wees! Die eerste was 'n skaap, die laaste 
was 'n Skaap. Dis waarom Dit na 'n skaapwagter moes kom om te weet hoe om vir sy Skape te sorg. 
Begryp julle Dit? Let op: “Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede 
verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, op Hom.”
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Let op, dit het vinnig gekom en dit het vinnig weggegaan, net so gou as wat die regterhand die 
tweede keer uit die boesem getrek is. Die dodelike siekte was weg toe hy dit die tweede keer uitgetrek 
het. En toe die Groot Herder, die Skaap-Profeet, toe Hy gesê het … Op Golgota se kruis toe Hy die straf 
van sonde vir ons almal betaal het, het Hy gesê: “Dis volbring.” Sonde was verby, die boete is betaal, 
skuld is vereffen! Dit het nie 'n jaar geneem, of uiteindelik daarin gekom in die dae van 'n ander 
hervormer of iets nie, dit was net toe klaar!
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Sonde het in 'n oomblik gekom, deur oortreding van God se Wet, deur een Woord te breek. Vanaand, 
my broers, julle siel is oor die hel aan 'n ketting. En daardie ketting is nie een of ander teologiese 
kweekskool  se  lering  nie,  daardie  ketting  is  nie  een  of  ander  denominasie  of  een  of  ander
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geloofsbelydenis waarvolgens jy lewe nie, daardie ketting is God se Woord! Jesus het die menslike ras Sy 
Woord gegee om volgens te lewe en Eva het net een klein skakel Daarvan gebreek. En die … enige 
ketting is nie sterker as sy swakste skakel nie. Wanneer jy een Woord wegneem … Dit was die eerste 
van die Boek.

Jesus het in die middel van die Boek gekom en gesê: “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, 
maar van elke Woord wat uit die mond van God uitgaan.” Dit was die middel van die Boek.

Die laaste van die Boek, het Hy gesê: “Wie ook al een Woord sal neem (een Woord verkeerd 
vertaal), een Woord Hieruit sal neem, Ek sal sy deel neem uit die Boek van die Lewe.” Jy gaan oor die 
hel, hangend aan die Woord van God. Moenie dat iemand iets in jou indruk wat nie SO SPREEK DIE HERE 
is nie!

O, ek sien … Wel, hulle sê: “Sekerlik, alles wat ons gedoen het. Alles wat ons gedoen het!” Dis wat 
die hoëpriesters en hulle miskien gedink het in die dae van die Groot Herder. Dis wat Eva gedink het. Dis 
wat Satan vir haar gesê het: “Sekerlik sal God nie.” Maar Hy het, want Hy het gesê Hy sou. En dis 
waarom Hy dit vandag weer sal doen.
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Geen wonder nie, soos Hy gesê het: “Soos dit was in die dae van Noag, waarin agt siele gered is, 
deur water, so sal dit wees met die koms van die Seun van die mens.” Sien, baie min: “Want nou is die 
poort, en smal is die weg wat na die Lewe lei, en min sal daar wees wat Dit sal vind.” Dis reg. “Want 
breed is die weg wat lei tot vernietiging, baie sal daarin ingaan.”

Toe die Groot Herder geslaan is, die Groot Skaap-Profeet, toe Hy daar geslaan is, het Hy gesê: “Dit 
is volbring!” En daardie oomblik, sodra hierdie Herder geslaan was, was dit verby. Sonde is besleg, daar 
was nie meer sonde nie. Hulle was skoon, die boete is betaal. Die gelowiges wie se name geskryf was in 
die Boek van die Lewe, voorbestem vanaf die grondlegging van die wêreld, dit was klaar daardie einste 
minuut wat Jesus gesê het dit was volbring. Hy, daardie Groot Herder, het gekom vir Sy skape. Dit was 
volbring, God se regterhand is uit Sy boesem getrek, geslaan. Toe op Paasfees het Hy dit teruggesit 
(amen), dit weer opgelig na Sy boesem, en dit na my en jou uitgestrek, in die vorm van Sy Woord, om 
ons terug te verlos na die oorspronklike tuin waaruit sonde ons weggeneem het. Die verborge geheim 
van Sy groot hart is geopenbaar deur 'n Profeet-Herder. Dit is geopenbaar deur 'n Skaapwagter, Profeet-
Skaapwagter.
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Geen wonder die berge het gespring en uitgeroep op daardie dag nie. Geen wonder die son het sy 
gesig verberg en geskree van vreugde nie. Geen wonder die hele natuur het losgebreek nie; die wind het 
die bome geskud totdat hulle geskud en geskud het, en gejuig, en gespring het. Hulle het gesien hoe die 
Profeet-Herder op die berg elke naam in die Boek van die Lewe verlos. En hulle het gesien dat hulle eie 
natuur verlos is! Hulle het geskree en gespring. En die wêreld het in 'n aardbewing ingegaan. En die 
berge het geskeur en die rotse het uitgeval. En die son het ondergegaan. En—en alles het plaasgevind. 
Soos by enige byeenkoms wanneer die Herder aan jou openbaar dat “dis volbring!” Daar …
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Ek het spring uitbarstings gesien, en vreugde uitbarstings, maar daar was niemand seergemaak nie. 
Die berge het uitgeroep, en hulle … die son het ondergegaan en alles het plaasgevind, maar daar was 
niemand seergemaak nie. En ek het byeenkomste gesien waar die krag van God geopenbaar is aan die 
mense dat hulle “vry was van die wêreld en die dinge van die wêreld,” en die vreugde van die Here die 
gemeente vervul het. Hulle het gestaan en geskree en gehuil en uitgeroep op die top van hulle stem, tot 
die heerlikheid van God. Ek het nooit enigiets wanordelik gesien nie, hulle was altyd reg in orde; omdat 
hulle dit herken het, hulle naam wat geskryf was in die Lam se Boek van die Lewe voor die grondlegging 
van die wêreld. Die groot Profeet-skaapwagter het vir hulle die Boodskap gebring en hulle is verlos, die 
Profeet-skaapwagter. Maak nie saak wat die ander kerklike sfere Daarvan gesê het nie, hulle het geweet 
wat gebeur het. Net soos daardie skaapwagters destyds gedoen het, het hulle geweet wat plaasgevind 
het.
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Geen mens het 'n reg om in die heilige kansel in te gaan om die Woord te verkondig totdat hy gedoen 
het soos Moses het, God self ontmoet het, op gronde waar daar geen teoloog is om Dit weg te 
verduidelik nie. Moses was daar! Maak nie saak hoe Israel se boodskappers gesê het: “o, dit was 'n 
onsin, julle het julle net verbeel julle het dit gesien; dis onsin,” jy kon Dit nie van hom wegneem nie, hy 
het geweet! Hy was daar! Hy was die een met wie dit gebeur het! En geen mens deur middel van 'n—'n 
teologiese graad of een of ander doktorsgraad het 'n reg agter die preekstoel om die Boodskap van Jesus 
Christus op te eis totdat hy God die eerste keer ontmoet het van aangesig tot aangesig in die Vuurkolom 
nie. Hy het geen reg om homself 'n boodskapper te noem nie, want al die teoloë in die wêreld kon Dit nie 
van jou weg verduidelik nie. Dit het met jou gebeur! Jy was daar, jy weet Daarvan. Gee nie om wat 
enigiemand anders sê, of hoeveel hulle kan sê: “die dae is verby, dit is nie so nie,” jy … dit het met jou 
gebeur, en dis volgens die Woord.
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Ja, dis waarom Moses geweet het hierdie Stem het met hom gepraat, was 'n Woord Stem. Hy het 
geweet  dat  God  vir  Abraham gesê  het:  “Jou  saad  sal  vir  vierhonderd  jaar  vertoef,  maar  Ek  sal  hulle
97
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verlos.” En hy het geweet die vierhonderd jaar was verby en hy was geroep om dit te doen.

Mans en vroue, God het in hierdie laaste dae belowe dat Hy Sy Gees sal uitstort op alle vlees. Hy 
het belowe Hy sou die Doop van die Heilige Gees stuur en Hy sou 'n Bruid roep sonder vlek of rimpel. Hy 
het belowe om dit te doen, Hy sal dit doen. Moenie na hierdie huurling-herders luister nie, hulle sal julle 
laat afdwaal. Die Heilige Gees is die Herder om julle met skaapkos van hierdie Woord te voed. Dit kom 
altyd deur die Herder. Hy is ons Herder. Luister na Hom, julle is die skape van Sy kudde; as julle is, hoor 
julle Sy Stem. Nie wat iemand anders sê nie, julle hoor wat Hy sê. 'n Vreemde stem, julle weet niks 
daarvan nie.

O, goeiste, luister weer na die magtige skaapwagter-profeet, wat interpreteer en voorstel aan hulle, 
Johannes (toe hy in die Jordaanrivier gestaan het), kyk wat hy gesê het (het daar gestaan, gepreek), 
hy het gesê: “Die uur kom …”
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Let op, Johannes was 'n priester se seun. Hulle het altyd die—die lyn van hulle vader gevolg, dis hoe 
ons ons name gekry het. Deur wat hulle ook al gedoen het, hulle het hulle dit genoem. En Johannes was 
veronderstel om 'n priester te wees soos sy vader.

En, julle weet, hierdie moeder, toe sy swanger geword het, nadat die Engel van die Here sy vader 
Sagaria ontmoet het, en huis toe gegaan het na Elisabet, en sy was al ses maande in … om moeder te 
word. Maar sy het nog geen lewe gehad nie, sy was bang omdat die baba nie beweeg het nie. Dis 
abnormaal.

En die Heilige Gees, die Engel van die Here het aan Maria verskyn en vir haar gesê dat sy “'n baba 
gaan hê, sonder om 'n man te ken,” en haar vertel van Elisabeth se toestand.
99

Sy het teen die heuwels van Judéa opgegaan om vir Elisabeth te vertel. En toe sy Elisabeth ontmoet 
het, het sy vir haar gesê dat sy “'n moeder gaan wees.” En sy kon dit nie verstaan nie, “ken geen man 
nie.” Maar sy het gesê: “Die Heilige Gees het my oorskadu en gesê dat hierdie Heilige ding wat uit my 
gebore sal word, die 'Seun van God' genoem sal word en ek sal Sy Naam 'Jesus' noem.” En die eerste 
keer dat die naam Jesus ooit in 'n menslike lip gespreek is, het 'n dooie babatjie in sy moeder se skoot 
van vreugde gespring en uitgeroep; en in die skoot van 'n moeder gespring, en dit het nog nooit lewe 
ontvang nie.

Die Naam van Jesus Christus het lewe gespreek in 'n dooie baba. Wat behoort Dit te doen in 'n kerk 
wat daarop aanspraak maak om wedergebore te wees?

En ons sit so suur soos die knoppe op 'n piekel en laat sulke dinge aangaan. En bang om op te staan 
en jou oortuiging te getuig, en al hierdie onsin te veroordeel, maak Jesus Christus dieselfde gister, 
vandag, en vir altyd. Dis Kerstyd, kom uit hierdie Kersvaders en goed, weg met daardie onsin van 
kommersialisering. Waar het jy ookal van Sinterklaas gehoor in die Bybel? Dis 'n Romeinse mitologie, 
daar's glad niks daaraan nie, daar is nie soiets nie. Moenie julle kinders sulke onsin leer nie. Wanneer jy 
eendag vir hom moet vertel dat dit alles 'n blinde storie was, dan het jy vir jou kind gelieg. En dit sal jou 
getuienis oor Jesus Christus seermaak, hy sal sê: “Miskien is Dit dieselfde ding.” Plaas Jesus Christus die 
Groot Herder-profeet terug in die Kersfees waar Dit hoort.
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Let op, luister na hierdie profeet, Johannes, soos hy daar staan. Ons weet almal dat hy 'n groot 
skaapwagter-profeet was. Nou, hy het 'n boodskap gehad, die Engel het geweet dat hy Jesus gaan 
bekendstel.
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Nou, hy kon nie na 'n kweekskool toe gaan nie. Hulle sou sê: “Nou, jy weet dat Doktor So-en-so nou 
net die man is om die plek in te neem. Jy moet hom voorstel. En julle weet dat net …” Sien, hy kon nie 
deurmekaar raak met die mens nie.

Op die ouderdom van nege jaar oud, word ons vertel, het hy in die wildernis ingegaan om voor God 
voor te berei. Dis waar die skaapwagters vandaan kom. Let op sy boodskap was nie soos 'n teoloog nie, 
met 'n paar groot, groot opgeblase woorde van een-of-ander graad nie. Hy het gesê: “O, julle geslag 
van slange.” Vertel godsdienstige manne: “Julle klomp slange.” Dis wat hy in die wildernis gesien het, hy 
het die slang gesien. Die laagste ding wat hy kon vind was 'n slang en hy het daardie priesters en 
geestelikes en teoloë van daardie dag genoem: “'n Klomp slange!” Gesê: “Wie het julle gewaarsku teen 
die toorn wat kom? Moenie begin sê: 'Ons behoort hieraan en ons behoort daaraan nie,' want ek sê vir 
julle dat God in staat is om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek.” Klippe wat hy in die 
wildernis gesien het. “Ook, die byl lê teen die wortel van die boom.” Dis wat hy gesien het: slange, 
bome, wildernis. En, sien, dit was sy boodskap. Hy het nie die groot opgeblase woorde van 'n groot 
doktor van goddelikheid geken nie (kon Dit alles verduidelik), hy het net presies die lyn van die natuur 
gepreek.

Dis wat ons hier wys: die skaapwagterstaf, die skaapwagter, die skaap, die lyn van die natuur.102
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Wat het hy gedoen? Hy het 'n groot ding gehad om te doen, hy was die een wat die Messias sou 
ken. Hy het gesê: “Ek sê: 'Hy staan nou hier tussen julle. En julle ken Hom nie, omdat julle teologie julle 
so vasgebind het, julle weet nie waar julle is nie.'”

Eendag het Jesus uitgestap gekom, hy het gesê: “Kyk, daar kom die Lam van God wat die sonde van 
die wêreld wegneem.” Die Lam! Halleluja! Die ware Versoening! Daar kom wat elke skaap van die Tuin van 
Eden af geskadu het, 'n gewone Man wat afloop na die rivier.

Hulle het gesê: “Johannes, hoe het jy Dit geweet? Ek het nie een ding anders gesien nie.”103

“Maar ek getuig, ek het die Gees van God sien neerdaal soos 'n duif en 'n Stem wat sê: 'Dit is My 
Geliefde Seun in Wie Ek 'n welbehae het om in te woon.'”

Kyk na die Duif en die Lam. Sien? Ja. Wat as dit 'n … wat as dit iets was … Wat as dit 'n wolf was 
wat daar gestaan het? Wel, daardie Lam kon nie gegaan het op … of daardie Duif … God het Homself 
gesimboliseer met 'n duif, die sagmoedigste van al die voëls van die hemel; Sy Seun met 'n skaap, die 
saggeaardste van al die diere op aarde. Kyk, die rein voël van die hemele, nie 'n kraai nie; nie 'n aasvoël 
nie, maar 'n duif. Nie 'n vark nie, maar 'n lam. Enige ander natuur sou nie ingesmelt het nie.

En let op toe die Duif op die Lam gekom het, het Dit Hom gelei. Nie die manier waarop Hy sou nie, 
maar die manier waarop die Vader Hom sou lei. Dis hoe 'n ware lam vandag is. O Kerstyd-skape, weet 
julle nie dat God net lei deur Sy Woord nie? Dis Sy staf.

Let op niks sou plaasgevind het nie, maar Johannes het gesê: “Die res van hulle het Dit nie gesien 
nie, maar ek getuig: 'Ek het Dit gesien.'” Stel bekend: “Aanskou, die Lam van God wat die sondes van die 
wêreld wegneem.”
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Mag ek nou my Kersboodskap bekendstel en terwyl ek nou afsluit: “Jesus Christus, dieselfde gister, 
vandag, en vir altyd.” Dis daardie selfde Lam. Hy is net soveel die Lam vandag as wat Hy toe was. Hy's 
net soveel hier as wat Hy daar was, want Sy Woord is dieselfde. “Waar ook al twee of drie in My Naam 
vergader, daar is Ek in hulle midde.” Dis presies wat Hy gesê het. Hy verander nooit nie, Hy's God die 
Woord. Hy verander nooit; gee steeds Sy skape en voer hulle deur Sy Herder-Profeet, Sy skaapkos eers. 
Nie vir die teoloog nie; aan Sy skape.

Hulle sal nie … Hoe kan daardie ander Dit eet. Maar die wyse … Let op hierdie! Maar die wyse en 
intellektuele, goed opgeleides van die wêreld, begeer steeds om te sê daar is 'n Sinterklaas. En daar's 
alle soorte fiksie en goed wat hulle aanbid, want hulle wil Hom nie aanvaar nie, die Woord; want in hulle 
denominasies, pas dit nie hulle smaak nie, die huurling van die dag. Die huurlinge van geloofsbelydenis 
wat julle onder een bok wil verenig, julle moet dit nie glo nie! Hulle sal jou na die slagpale lei. Hoor die 
Groot Herder wat negentienhonderd jaar gelede gebore is, hierdie maand. Partykeer daar oorkant, in Sy 
Boodskap, het die ware skaapwagters gekom wat geweet het hoe om vir skape te sorg.
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Let op, hulle begeer dit steeds. Hulle sal Dit nie vandag aanvaar nie, net dieselfde as wat hulle toe 
nie het nie, want dit pas nie hulle kerklike smaak nie. Hulle draai daardie Woord om en laat dit hulle 
organisasie pas en hulle sal nie die Woord preek nie. Hulle sal nie! Hulle sê: “Wel, dit was vir die dae van 
apostels. Dit beteken nie dit nie.” Dit beteken net presies wat Dit sê, Dit het niemand nodig om …?… Dit 
vir hulle te interpreteer nie.

Nou laat ons in hierdie uur ons hoofde en harte buig na die stof van die aarde, en haas baie vinnig 
na 'n krip om te sien en die Lig te ontvang wat hierdie Woord bring deur die Herder: die Groot Profeet-
Herder, Jesus Christus die Seun van God. Ek het lank met julle gepraat. Ek het miskien nie my woorde 
agtermekaar gekry soos 'n kanselman behoort nie, ek probeer dit nie doen nie. Ek probeer Dit spreek net 
soos Hy Dit vir my gee.

106

Maar, sien julle waarom dit skaapwagters moes wees? Die ander was so opgelei in 'n ander gedagte 
dat hulle Dit nie wou ontvang nie. En vandag het ons alle soorte opsieners, distriksmanne, biskoppe, 
priesters, kardinale, pouse, alles in die wêreld, om ons te probeer lei. Maar God gee ons 'n Herder en 
daardie Herder is die Heilige Gees.

Luister nou na my. “Wanneer Hy …” (nie 'n gedagte nie, Hy is 'n persoonlike voornaamwoord) 
“Wanneer Hy, die Heilige Gees, gekom het (die Gees van Waarheid), sal Hy hierdie dinge aan julle 
openbaar wat Ek vir julle gesê het en sal julle dinge wys om te kom.” Dis die Groot Herder, Dis die Herder 
wat Jesus agtergelaat het. En die Heilige Gees het die Bybel geskryf, die Bybel het so gesê: “Manne van 
ouds, beweeg deur die Heilige Gees, het die Woord geskryf.” Nou, kan die Heilige Gees jou trek na 'n 
geloofsbelydenis? Sou Dit jou kon trek—trek na iets wat hierdie Woord nie sê nie? Wel, dit sou totaal 
onmoontlik wees. Die Heilige Gees sou 'n leuenaar wees as Hy sê dat “Dit is wat jy moet doen,” en dan 
omdraai en sê:“Nee, Dit was 'n fout, en jy doen wat die kerk sê doen.”
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Nou, as jy na iets geluister het, het 'n ander jou weggetrek van die ware, ware Herder wat jou sal lei
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na die Woord, die Heilige Gees, en jy het nie die ondervinding nie, en het nie die getuienis van die Heilige 
Gees in jou lewe, waarsonder …

God is Een. God is die enigste een wat Ewige Lewe het en Hy is Ewige Lewe. En enigiets wat 'n 
begin gehad het, het 'n einde. En as jy net 'n lidmaat van 'n kerk is, het dit 'n begin gehad. Maar die 
Woord van God het geen begin nie, God het geen … En wanneer jy gebore word uit God, word jy gebore 
uit die Woord, dan word jy 'n seun van God en jou naam is geplaas op die Lam se Boek van die Lewe 
voor die grondlegging van die wêreld. En jy, die kleur hare wat jy het, die kleur oë wat jy het, die 
statuur waarin jy is, God het jou gesien voor die grondlegging van die wêreld. En Hy het jou gesien, 'n 
mens, soos jy is. En hoewel daar nog 'n miljoen jaar kom, is daar niks wat jou kan weerhou om terug te 
kom na daardie volmaakte beeld wat God in die begin vir jou verordineer het nie: “My skape hoor My 
Stem, 'n vreemdeling sal hulle nie volg nie.”
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En as jy nie daardie Ewige Lewe aanvaar het nie, vanaand, en jy kyk na 'n—'n—'n fiksiestorie van 'n 
babatjie wat in 'n—'n—'n krip lê en 'n klomp wyse manne in die rondte, moenie jy sulke dinge soos dit glo 
nie. En probeer dink: “Wel, ek sal goed wees. En ek sal dit doen. En ek sal by die kerk aansluit. En dis al 
wat ek nodig het om te doen.” Jy's verlore. As jy nie die Ewige Lewe het nie, hoe kan jy ooit vir ewig 
lewe?
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Jy kan 'n koringkorrel neem, ek gee nie om hoe perfek dit lyk nie, jy kan mens- … Wetenskap het een 
vervaardig, dat jy dit kan oopkap: dit het dieselfde soort vogtigheid, dieselfde soort hart, dieselfde 
materiale wat die graan het wat uit die veld gegroei het, dieselfde ding. Jy kan hulle in die laboratorium 
sit en jy kan nie die een van die ander een onderskei nie: een sal net so goed mieliebrood maak as die 
ander, een sal dieselfde soort mielievlokkies maak. Maar die enigste manier waarop jy hulle kan sê, is om 
hulle te begrawe. Die een wat die mens gemaak het, bly daar, dit vrot en dit kom nooit op nie. Maar die 
een wat God gemaak het, het 'n kiem van lewe, dit lewe weer.

Jy mag 'n Christen naboots, jy mag na 'n kerk gaan soos 'n Christen, jy mag jou naam op die boek sit 
soos 'n Christen, jy mag aansluit by 'n denominasie soos 'n Christen; dit sou in orde wees, maar tensy 
daardie Ewige Lewe in jou is waarvoor daardie Goeie Herder Sy Lewe gegee het, om te skei … Toe God 
afgekom het met Pinkster, het Hy afgekom in 'n bal van vuur soos Hy op Berg Sinai gedoen het, soos Hy 
het met die eerste herder, Moses, gedoen het. En toe Hy afgekom het, het Hy Homself verdeel in tonge 
van vuur wat op elkeen van hulle gesit het, God het Homself in Sy mense verdeel. En as julle nie dit 
ontvang het wat … Petrus het gesê dat “Dis vir julle en vir julle kinders, vir hulle daar ver.”
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Vriende, julle moenie luister nie na enige teologiese mite nie, word julle wedergebore. En wanneer jy 
is, is die Gees wat in jou is, deel van God en getuig dat elke Woord van God “Die Waarheid” is. As jy nie 
daardie ondervinding het nie, laat ons nou gou maak na die krip, die Woord. Laat ons haas na die Bybel, 
weg van hierdie versierde teologies geterme kerke, na 'n ware krip, na God se Woord waar die Messias 
bekend gemaak word.
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Met ons hoofde gebuig, laat ons bid.

Dierbare God, dis al wat ek weet om te sê in hierdie tyd. Ons nader Kersfees, die strate is stampvol 
met mans en vroue, seuns en dogters, stoot, druk, probeer om 'n geskenk te koop om vir iemand te gee 
wat vir hulle ook dieselfde sal gee. Baie mense wat hulleself Christene noem, is buite op die strate en 
koop sigarette, drank, vir Kersgeskenke. God, dit lyk asof hulle dit reguit teruggooi in U gesig, hulle 
kinders leer van een of ander fiksie, Romeinse, heidense teologie van 'n Sint Nikolaas, een of ander mite 
wat maklik aanvaar word deur die wêreld, en hulle verwerp die ware Christus van Kersfees, die ware 
Lam.
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God, ek bid vanaand dat waar ons ons hoofde afgebuig het na die stof waaruit U ons gebring het, … 
U het eenkeer vir Abraham gesê, die groot profeet-skaapwagter: “Gaan uit, Abraham, en tel die sand 
wat aan die seestrand is.”

En hy het die woord teruggegee: “Hulle is ontelbaar, ek kan hulle nie tel nie.”

Toe het U gesê: “Kyk op na die hemele en tel die sterre.” En hy het geweet dat dit onmoontlik was. 
En U het vir hom gesê: “So sal jou saad wees.” Ons kyk na daardie boodskap aan daardie skaapwagter-
profeet: “uit die stof van die aarde, na die sterre van die hemel,” dat hoewel daar dood in ons sterflike 
liggame is om ons na die stof te neem, is daar 'n Lewe wat ons kan opwek na die sterre.

Soos U vir U groot profeet Daniël gesê het: “En hulle wat hulle God ken, in die laaste dae, sal dinge 
doen. En hulle wat baie tot regverdigheid lei, sal helderder as die sterre skyn vir ewig en vir altyd.”
113

Here God, Groot Skepper, Wat so gewillig was om na die aarde te kom in die vorm van Jesus, om die 
mens te laat weet wat God was. En U was die enigste Een wat die doodstraf kon neem, geen Engel, 
geen plaasvervanger kon dit doen nie. U was die Een wat die straf geplaas het en U alleen kon dit 
regverdig wegneem. En synde Gees, kon U nie sterf nie. Maar U is vlees geword sodat U kon sterf; en 'n
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Lam word sodat U die sonde van U Verlostes kan wegneem, dat U hulle moes verlos deur U Eie Bloed.

O, die storie is so groot, Here, dit gaan oor die kop van soveel. Om te dink: “Klein Jehova, wat in 'n 
krip gelê het, Hy moes lewe soos 'n baba. Klein Jehova, gebore in 'n stal. Klein Jehova, speel met kinders 
op straat. Klein Jehova, die tiener. Klein Jehova, die skoolseun. En Jehova, die Magtige.” U het al hierdie 
plekke ingeneem. “En dan, Jehova, die Lam. Jehova, die Profeet.” En U het dit alles geword sodat U die 
straf van sonde mag verduur en om vir ons die Ewige Lewe te gee.

Vergewe ons, O God, ons, arme, onwaardige skepsels van hierdie wêreld. Ons is verneder vanaand, 
Here, wanneer ons lees wat U vir ons gedoen het en so min het ons in ruil daarvoor gedoen. Hoe kom U 
in die dae van groot godsdienstige leiers! Hoe U nie gewillig was om te staan en die Woord van die Vader 
te reflekteer nie! Hoe U nie gekompromitteer het op hulle teorieë nie! En vandag lyk dit asof daar 
niemand is wat wil uitstaan en die Woord steeds “Die Woord” noem en nie kompromitteer nie. Ons bid, 
God, U vergewe ons vir hierdie dinge wat ons so verwaarloos het. En gee vir ons vanaand, in ons harte, 
soos ons aan U gee as 'n krip. En ons weet dat elke keer wat die Gekruisigde Christus aanvaar word, is 
daar 'n nuwe geboorte, daar is 'n pasgebore skaap, daar is sang in die Hemel deur die Engele. Oor een 
sondaar wat hom bekeer, sing die Engele weer.
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Ons bid, God, dat as daar sommige hier is vanaand wat U nie ken as die ware Gawe van God nie, as 
'n persoonlike Verlosser, nie net deur 'n verstandelike begrip nie, maar deur 'n nuwe geboorte (van 
gebore word deur U Gees), mag hulle Dit net nou ontvang, Here, met ons hoofde gebuig. En as daar een 
is, Here, wat dit nie gedoen het nie, mag hulle harte nou blydskap ontvang en vind soos die herders van 
ouds, in die krip van hulle hart, die Woord, die Messias; dit sal bevestig word vir hulle as die Heilige Gees, 
die Groot Herder van die dag. Ons vra dit in Jesus se Naam.

Terwyl ons ons hoofde gebuig het en ek vertrou ons harte gebuig het, sou jy—sou jy, my liewe broer, 
al is jy lidmaat van die kerk … En ek hoop dat ek julle nie seergemaak het deur te sê wat ek gesê het 
nie. Ek … Dis in orde om aan die kerk te behoort, ons behoort dit te doen, maar, o broer, moet dit nie net 
aanvaar nie, jy moet wedergebore word. Dis wat die Groot Profeet-Skaapwagter gesê het: “Jy moet 
wedergebore word.” Hy het dit vir 'n teoloog gesê:“Jy moet wedergebore word.”
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En wanneer jy wedergebore word, is dit nie net omdat jy glo nie. Hulle sê: “Jy word gebore wanneer 
jy glo.”

Maar die Bybel het gesê: “Die duiwel glo ook.” Nou, let op, dis nie dit nie, dis 'n ondervinding.

Julle sê: “Wel, ek het 'n goeie lewe gelei.”

So het die apostels, maar hulle was nie wedergebore totdat hulle die Heilige Gees ontvang het nie. 
Hulle was nie eens bekeer totdat hulle die Heilige Gees ontvang het nie. Julle onthou die aand voor die 
verraad … of oor die verraad, net voor die verraad plaasgevind het? Jesus het vir Simon Petrus gesê: 
“Wanneer jy bekeer is, versterk dan jou broers.” En Petrus het Hom gevolg vir drie en 'n half jaar, en 
duiwels uitgedryf, en die siekes genees, die Evangelie verkondig, en was steeds (volgens die Woord) nie 
eens bekeer nie.

Nou, wil jy daardie soort van 'n—van 'n Boodskapper in jou hart hê vanaand? As—as jy regtig Dit wil 
hê … Dit maak nie enige verskil wat iemand anders sê nie, Dis waar, broer, suster. Ek weet dit is waar. 
Sou jy, terwyl elke hoof gebuig en elke oog gesluit is, nie vir my nie, ek is net 'n man, jou broer, maar vir 
Christus sal jy jou hand opsteek, sê:“Ek glo Dit. En ek wil regtig daardie Christus in my hart hê, die ware 
Christus van Kersfees”? Sal jy nou jou hand opsteek? God seën jou. Dis goed. God seën jou, ook. God 
seën jou. Goeiste, hande oral.
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Mag dit gebeur, broer; mag dit gebeur, suster; mag dit gebeur, my vriend; word gevul met God se 
Gees. Watter verskil maak dit wat enigiemand anders sê? Onthou, dis jou lewe. Ons mag dalk nie eens in 
die oggend op die aarde wees nie, ons het geen—geen versekering van meer lewe nie as wat ons nou 
asem in ons neusgate het. Ons mag nooit weer 'n asemteug skep nie, net die genade van God. En 
watter goed doen dit, maak nie saak hoe goed jy gelewe het en wat …? Jesus het gesê: “As 'n mens nie 
wedergebore word nie, sal hy op geen manier ingaan nie.”

Nou, ek ken terminologieë van wat wedergebore is, maar laat ons net kyk wat gebeur het in die 
Bybel toe hulle wedergebore is. Petrus was 'n gelowige, die apostels was gelowig, maar hulle was nie 
wedergebore tot nadat die Heilige Gees op hulle geval het met Pinkster nie. Nou, hulle het gewonder wat 
gebeur het, en Petrus het gesê, saam met die res van hulle: “Julle manne van Israel, laat dit aan julle 
bekend word; Jesus, die Nasaréner, 'n man deur God aangewys onder julle deur tekens en wonderwerke 
en wonders wat God deur Hom gedoen het, Hy wat vooraf geken is, deur vasberade raad het julle met 
bose hande geneem en gekruisig, Wie God opgerig het en ons is Sy getuies. Hy het dit uitgestort wat 
julle nou sien en hoor en dis volgens die Skrifte.”
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En toe, toe hulle dit gehoor het, is hulle in hulle hart getref en het gesê: “Manne en broers, wat kan
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ons doen om gered te word?”

Petrus het vir hulle gesê: “Bekeer julle!”

Nou, my Katolieke vriend wat hier sit, van wie ek vier of vyf van julle ken wat hier sit. Ek het dit 
bespreek met julle priester, miskien nie julle priester nie, maar een van die Katolieke priesters, hy het 
gesê: “Jesus het die kerk mag gegee om sondes te vergewe: 'Wie ook al jou sondes vergewe, aan hulle 
is hulle vergewe; wie ook al jou sondes behou, vir hulle word hulle behou.'” Dis waar. Maar laat ons kyk 
hoe hy dit gedoen het, hoe die apostels Sy opdrag uitgevoer het, nie volgens die manier wat—wat die 
priester vandag doen nie.
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Maar wat het die eerste priester, as jy hom so wil noem, Petrus, wat die sleutels van die Koninkryk 
gehad het, hoe het hy gesê om dit te doen? Hy het gesê: “Bekeer julle, elkeen van julle, en word 
gedoop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige 
Gees ontvang. Want die belofte is aan julle, en aan julle kinders, en aan hulle wat daar ver is, selfs 
soveel as wat die Here ons God sal roep.” En as God steeds roep, is dieselfde ondervinding vir jou as jy 
dieselfde voorskrif sal volg. As hierdie gemeente Dit glo, met julle hoofde gebuig, sê: “Amen.” [Gemeente 
sê: “Amen.” — Red.] Dan, enigiets kort Daarvan is teenstrydig met die Woord en nie volgens die Herder 
nie.

Here Jesus, hulle is nou in U hande. Ek bid dat elke oop hart vanaand wat nie die Christus, Messias 
het nie (en Christus is die Woord, die gesalfde Woord wat gemanifesteer word), en as daar vanaand 
enige oop harte hier is wat nie daardie Messias het nie (die ware Kersgeskenk, die enigste ware 
Kersgeskenk wat daar is wat God die wêreld gegee het en Dit aan die wêreld verklaar het deur 
skaapwagters, van Sy Lam, die Versoening vir sonde), en as daardie hart oop is vanaand, plaas daarin, 
Here, die Messias Woord van vandag. Ons dra hulle aan U op in die Naam van Jesus Christus, U Seun. 
Amen.
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Het julle Hom lief? Glo julle Hom? “Soek eers die Koninkryk van God en Sy geregtigheid, alle ander 
dinge sal vir julle bygevoeg word.”
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Vriende, voor ons verdaag, wil ek dit sê. Baie keer word ek so misverstaan. Ek het 'n Boodskap van 
God en ek moet daardie Boodskap verklaar ongeag. Ek weet Dit word misverstaan. As Dit nie was nie, 
dan sou Dit nie die Boodskap van God wees nie; Dit kon nie wees nie. Daar is te veel teëstribbelings 
vandag vir Dit om nie misverstaan te word nie. Ek glo dat God die mens in elke denominasie en 
organisasie van die wêreld het, en dis nie dat ek teen my broers is nie. Ek het hier na Tucson gekom, 
drie jaar gelede, en het 'n diens gehad met julle predikers bo by Broer Gilmore, en daar is gevra, het ek 
“hierheen gekom om 'n kerk te begin?”

Ek het gesê: “Nee, meneer. Ek het hierheen gekom om julle te help.” Maar ek is nog nie gevra nie, vir 
drie jaar. Maar net dieselfde, ek is hier om julle te help. Ek is hier om hande te vat met julle, nie by 
organisasies aan te sluit met julle nie, maar hande en hart te vat met julle oor die Woord van God, om 
die Evangelie te probeer verkondig aan elke verlore siel en elke behoeftige persoon wat onder die klank 
van ons stemme is .

Ek offer myself aan God vanaand met my hele hart, met alles wat in my is. Ek het nie baie om te gee 
nie; Ek kan nie wierook, mirre en goud bring nie, want ek het niks. Maar alles wat ek in myself het wat 
God my gegee het, hierdie lewe, ek wy dit opnuut aan Hom toe vanaand, op die krip van Sy Woord in my 
hart; en belowe Hom, om by daardie Woord te staan as Hy my nog 'n jaar sal laat lewe, net so getrou as 
wat ek kan staan; preek elke stukkie Daarvan, en glo elke stukkie Daarvan; so, help my, God. Sal julle 
dieselfde met my doen?

Ontvang ons, Here. Ons ontvang U Kersgeskenk, die Messias, die gesalfde Woord wat U 
Teenwoordigheid by ons bevestig, Here, ongeag van geloofsbelydenis of denominasie. Ons vind, onsself 
vandag, die wêreld val uitmekaar en hier staan die groot Messias met Sy hande uitgestrek: Jesus 
Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd, wat die beloftes gemaak het, dat in hierdie laaste dae die 
kerk so georganiseerd sou wees totdat dit na Laodicéa sou gaan. En ons sien dit vandag, Here.
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Wat kan ons doen, dierbare God? Wat kan ek doen? Help my en hierdie ander skaapwagters, Here, 
regoor die wêreld, skaapwagters van die Woord, om Dit te verkondig, Here, in hierdie volgende jaar. Help 
ons, Here, bid ons. Gee ons van U Liefde en U Gees en U Lig. Ons wy onsself vanaand aan U Woord en 
aan U roeping. In Jesus Christus se Naam ontvang ons U Kersgeskenk: die Woord van God wat vlees 
geword het in ons. Amen.

Ek is lief vir die liedere van die kerk. Paulus het gesê in die Bybel: “Toe ek gesing het, het ek in die 
Gees gesing. Ek preek, ek preek in die Gees. Wanneer ek … wat ek ook al doen, doen ek dit alles in die 
Naam van Jesus Christus.” Nou, synde dat Dit inspannend op julle was … En ek—ek waardeer julle. Ek 
kom  met  hierdie  Boodskap.  Partymaal  lyk  dit  asof  ek  net  haat  om  Dit  te  sê,  maar  tog  is  ek—is  ek
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pligsgebonde, broers. As ek dit nie doen nie, is ek 'n huigelaar. As ek dit nie doen nie, is ek 'n verraaier 
van my eie gewete, en my eie—eie geloof in God se Woord. Ek moet dit doen, nie om anders te wees 
nie, maar om getrou te wees aan my roeping. En ek wil julle almal help, ek wil alles doen wat ek kan.

Nou laat ons een van die groot gesange van alle tye sing, ek het dit so lief, ek het Hom lief. Julle 
weet, ek glo as ons Hom net almal sou liefhê, sou ons doen wat Hy ons gevra het om te doen. “Hoe 
noem julle My 'Here' en doen nie die dinge wat Ek julle beveel om te doen nie? Hoe noem julle My 'Here' 
en doen dan nie wat Ek vir julle gesê het om te doen nie?”

Sou julle liewer luister na 'n huurling-herder wat sou sê “sit jou naam op die boek en sluit aan; neem 
hierdie nagmaal, sê dit, en dis alles reg,” toe die Groot Herder Self gesê het “behalwe as 'n mens 
wedergebore word kan hy nie eens die Koninkryk van die Hemel sien nie”?
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En kyk na daardie opgeleide teoloë van daardie dag, opgelei! Heilig? Skoon lewe? Ons het niks om 
vandag daarmee te vergelyk, die manier waarop hulle gelewe het nie. En wat het die Groot Herder hulle 
genoem? Gesê: “Julle is van julle vader die duiwel,” omdat hulle nie … Hulle het die Woord herken, maar 
die Woord van 'n ander dag, nie die Woord van daardie dag nie.

As hulle Noag se tyd herken het, dis in orde, dit was Noag se tyd; maar dit sou nie in Moses se tyd 
werk nie. En Moses se tyd sou nie in Christus se tyd werk nie. Sien? Luther se tyd sal nie in Wesley se 
tyd werk nie. Wesley se tyd sal nie in Pinkstertyd werk nie. En Pinkster het dieselfde ding gedoen wat 
die res van hulle gedoen het. Nou, wie het my hulp gegee in die dae wat verby is? Het jou gevra.

Wanneer 'n grashalm opkom, wat is dit? Wat … wanneer 'n koringblaar opkom. Jesus het gesê: 
“Tensy 'n koringkorrel in die aarde val.” Wat gebeur wanneer 'n koringkorrel … of 'n koring in die aarde 
val? Die eerste ding wat opkom is 'n blaartjie. Dis—is nie soos die graan wat ingegaan het nie. Kyk na die 
natuur. Dis nie soos die graan wat ingegaan het nie, maar dis die draer van die Lewe van die graan. Wat 
gekom het …
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Daardie ongelowige wat pas daardie beroemde boek geskryf het, Die Stille God, dit het gesê: “Hoe 
kan daar 'n God wees wat die Skelfsee kon oopmaak en deur 'n duisend jaar van donker eeue kon staan 
en sien hoe kindertjies opgevreet word deur leeus, en mense aan kruise gehang word en vermoor word in 
die arena's en dinge, en het nooit eens Sy mond oopgemaak nie?” Sien, die Woord is 'n openbaring.

Daardie koring, toe daardie ware koring begin het, het dit God gefaal. En uiteindelik het daar 'n 
Koring gekom, 'n ware weerkaatser van God, wat Sy hele Woord weerspieël het in soverre dat Hy die 
Woord was. Toe het God vir Hom 'n Bruid by Pinkster gegee; maar daardie Bruid het in die grond geval 
deur die donker eeue, net soos die regte koring gemaak het, het Dit ingeval. En waarom kon dit nie 
optree nie? Omdat dit weggesteek was onder die aarde, dit moes verrot voor dit lewe kon voortbring.
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Maar daar het eenkeer 'n priester gekom met die naam van Martin Luther, en hy het die een Woord 
van Waarheid voortgebring:“Die regverdige sal deur geloof lewe,” daar kom 'n blaar; toe het 'n ander 
blaar dit gevolg, Zwingli, en toe kom Calvyn en Knox en verder af.

Eerste ding wat jy weet, dit het sy blaar verander, dit het in 'n pluim gegaan. Nou, dit het 'n bietjie 
meer soos dit gelyk, maar steeds was dit nie die ware ding wat in die grond ingegaan het nie, daar het 
Wesley gekom. Uit Wesley het die Metodiste kerk gekom, van die Metodiste kerk het die Nasareners, 
Verenigde Broeders, ensovoorts, gekom. Wat het dit gedoen? Dit het weer teruggeval en dit het 
voortgebring, gelyk soos 'n ware koringkorrel nou, Pinkster.

Nou, hou Jesus dop, in Matthéüs 24:24: “In die laaste dag sal die twee geeste so naby aan mekaar 
wees dat dit die einste Uitverkorenes sal mislei, as dit moontlik was.” Nou, toe daardie koringkorrel 
voortgekom het, weet enige koringboer dat dit na volmaak gelyk het, die koringkorrel. Maar jy gaan sit 
en neem dit in jou hand, maak dit oop. Daar is geen koring daarin nie, dis 'n dop. Maar ver agter in die 
agterkant, onder die mikroskoop kan jy 'n klein knoppie sien, daar kom die korrel. En wat moet daardie 
dop dan doen? Dis om die korrel te beskerm, die warm son sal dit doodmaak, dit beskerm die korrel 
totdat die korrel ryp is. En dan wanneer die korrel ryp word, trek die dop weg daarvan. Maar, het julle 
opgelet, daardie graan wat dan voortkom, moet dieselfde soort graan wees wat in die grond ingegaan 
het.
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Na Luther se herlewing het 'n organisasie gekom. Na Wesley se herlewing het 'n organisasie gekom. 
Na Alexander Smith, John … Alexander Campbell, John Smith, al die res van hulle, het 'n organisasie 
gekom. Na Pinkster, reguit af net soos die regte ding, maar dit het 'n organisasie geword. Wat het dit 
gedoen? Weggetrek.
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Ons het vyftien jaar van herlewing gehad, dit was nooit bekend in die hele geskiedenis nie. En kyk, 
in hierdie vyftien jaar van herlewing swiep Dit om die wêreld en nie een organisasie is Daaruit gebou nie. 
Waar was Dit? (Dit het die laatreën begin, dit het gesterf in sy … oombliklik het dit gesterf.) Daar was 
geen organisasie wat Dit gevolg het nie. Hoekom? Dis die korrel Self, daar kan nie meer wees nie. En die
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dop trek nou weg, geen samewerking nie, niemand wil jou hê nie. Hoekom is dit? Dit moet Dit wees.

Waarom was daardie kerk daar gesit? Om Dit te ondersteun. Waar … Wie sou saamgewerk het? 
Watter Baptis, of Presbiteriaan, of Lutheraan sou 'n Goddelike genesingsveldtog ondersteun het? Nou 
wanneer Waarheid na vore kom, wat gebeur? Nie die dop nie; maar die Lewe gaan reguit uit die dop, reg 
in die korrel in, die egte ware Lewe. Die organisasie staan daar, sterf, net soos dit gedoen het in elke 
eeu, dit doen dieselfde. Julle het daaruit gekom vyftig jaar gelede en weer reguit daarin teruggegaan! 
Maar ware Lewe volg die korrel, ons is by die endtyd, broers.
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Waarvoor het dit weggetrek? Sodat dit die korrel in die teenwoordigheid van die Seun sou bring, om 
die korrel ryp te maak tot 'n goue rypheid vir die Meester. Waarom het dit weggetrek? So, dit veroorsaak 
hartseer, trane, dat hulle nie voor die s-o-n lê nie, maar die S-e-u-n, om ryp te word tot die ware volle 
Evangelie, om alles te manifesteer wat Jesus Christus in die Bybel belowe het. Daar is 'n Liggaam op te 
rig vandag onder die mense. En daar sal nie meer organisasies wees nie, dit gaan reguit uit in ryk 
Laodicea. Waarmee het die organisasie vooruitgegaan? Miljoene dollars en miljoene siele.
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En waarvandaan het die Herder gekom? Om Sy broers uit slawerny te verlos. Ek—ek weet nie; God, 
wees met ons, help ons. Bestudeer die Woord! Ondersoek die Skrifte! In hulle dink ons het ons die Ewige 
Lewe en hulle is hulle wat getuig van Waarheid. Sien, God het Sy Woorde toegeken aan elke eeu. Hierdie 
eeu altyd …

Wat het Jesus gesê toe Hy gekom het? Hy het vir daardie mense gesê: “Julle skynheiliges! Julle maak 
die mure wit en bou die grafte vir die profete, en julle vaders het hulle daarin gesit. En julle is die seuns 
van julle vaders. En die werke wat hulle gedoen het, sal julle ook doen.” Dit bly altyd dieselfde, my 
broers.
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Maar wanneer Jesus eendag kom, die Groot Herder van die skape van Pinkster deur Luther deur al 
die eeue, wat die Lig aanvaar het soos Dit deur die draers gekom het (nie die draer aanvaar het nie, die 
Lig aanvaar het; sien, uitgegaan het), Hy sal kom om te verlos. Ek is so bly dat ek weet Hy kom weer. O, 
sou jy getel wees onder Sy groep? Sou jy getel wees? Daar's net een manier om dit te doen, nie deur by 
'n kerk aan te sluit nie, maar deur gebore te word in Hom. “En almal wat die Vader My gegee het, sal na 
My toe kom, en niemand kan kom tensy My Vader hom roep nie.” Sien, dis al wat daaraan is, aanvaar 
Dit. Hy … Dis die enigste Kersgeskenk waarvan ek weet, is die gawe van God wat Hy aan die wêreld 
gegee het, Sy eniggebore Seun. En Hy's dieselfde, gister, vandag, en vir altyd, die Woord. Sien? Glo Hom 
in hierdie dag, die volheid van die Bybel.

Toe daardie sewe verborgenhede … Terug deur daardie Sewe Kerkeeue was daar sewe verborge 
geheimenisse. Ek skryf 'n boek Daaroor. En 'n groot teoloog het vir my gesê nie lank gelede nie, gesê: 
“Broer Branham …” Sien julle hoe Satan sal probeer om julle van die pad af te ruk? Hy het gesê: “Broer 
Branham, weet jy wat? Ek glo die Here sal aan jou openbaar wat ons volgende moet doen. Is om … dit 
sal een of ander groot geheim wees wat verberg is onder hierdie Sewe Seëls.”
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Ek het gesê: “Nee, dit is nie dit nie, broer.”

Hy het gesê: “Dit sal iets wees wat nie eens in die Woord geskryf is nie.”

Ek het gesê: “Nee! Nee! Julle vergeet: 'Wie ook al een woord sal byvoeg, of een Woord wegneem.'” 
Sien, Dis alreeds daarin, maar die hervormers het gefaal om Dit te sien, hulle het nie lank genoeg gelewe 
om Dit te sien nie.

En die eeue is nou verby, ons is net hier by Laodicea. En onthou, in die Laodicensiese eeu was Hy 
aan die buitekant van die kerk, aan die klop, probeer om weer in te kom: Eva het haar Adam uitgesit. 
God, help ons. Laat ons buite die laer gaan om Hom te vind. Laat ons ly buitekant die poorte saam met 
Hom. Laat ons na Hom gaan in Sy dood, in Sy begrafnis en in Sy opstanding; want Hy's dieselfde gister, 
vandag, en vir altyd.

Laat ons een lied sing voor ons gaan. Sal julle? Ek Het Hom Lief. Sal jy vir ons die noot gee, suster? 
Hoeveel ken die ou lied? Ek … As julle ooit in die dienste was, ek is lief daarvoor.
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Nou laat ons net ons oë sluit, dink aan Jehova. Niemand was waardig nie, niemand kon dit doen 
behalwe Hy nie. En Hy het afgekom en 'n klein babatjie geword. Hy het 'n tiener geword. Hy het 'n 
skrynwerker geword, 'n werkende man. Hy het 'n Lam geword, Hy het 'n offerhande geword. Hy het 
triomfantelik opgestaan, Jehova. En soos Moses sy hand uit sy boesem uitgetrek het van oor sy hart, 
het God Sy hand uit Sy boesem getrek (Sy geheim) Sy Seun wat met siekte van sonde getref is, 
ongeneeslik; en het Dit weer terug in die boesem gesteek, en Dit uitgetrek en Dit na jou en my 
uitgestrek: “Jesus Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd.”

Kyk nou na Hom.
Ek het Hom lief, ek het Hom lief
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Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop
Op Gólgota se boom.

Hoeveel weet dit moes 'n skaapwagter wees, sê “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Moet! 
Waarom 'n skaapwagter? Dit moes wees. Nou terwyl ons hierdie selfde vers weer oor sing, reik oor die 
tafel. Daar's Metodis, Baptis, Lutheraan, Presbiteriaan, Katoliek en almal, wat hier binne sit vanaand. 
Skud hande, sê: “Medepelgrim, ek is so bly om vanaand hier by jou te wees.” Sê iets vir hulle. Sê: “God 
seën jou,” soos ons nou hande skud met mekaar. As ons dit nou weer sing.
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Ek …
[Leë kol op band — Red.]
… my verlossing
Op Gólgota se boom.

Nou laat ons ons oë sluit en ons hande opsteek en vir Hom sing.
Ek het U lief, ek het U lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop
Op Gólgota se boom.

En nou, God is sonder vorm. So, laat ons ons hoofde buig en dit nou neurie, soos kindertjies, julle is 
kinders van God. Moenie kyk na wat die wêreld mag dink nie, julle aanbid nou, aanbid Christus. Buig net 
julle hoofde en neurie dit. [Broer Branham en gemeente neurie Ek het Hom lief — Red.]
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Voel julle nie heeltemal uitgeskuur nie? Net soort van … iets het net al die twyfel en die wêreld van 
jou af weggevryf? Voel julle so? Steek julle hande op: “Ek voel net heeltemal uitgeskuur. Ek voel anders. 
Ek voel asof ek uit Sy hande geëet het. Ek het, …” Soos die broer hier getuig het: “Voedsel, Herder se 
kos, skaapkos.” Dis die Woord.

God se skape voed op Sy Voedsel: “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord 
wat uit die mond van God uitgaan.” En dit is Dit, die Bybel. Ons voed op elke Woord, nie net sommige 
van die Woorde nie, maar elke Woord wat voortgaan. O, laat dit julle nie Hom liefhê nie? Om te dink dat 
ons nou die Ewige Lewe het! Nie ons sal wees nie, nou is ons die seuns van God. Nie ons sal wees nie, 
nou! En dit is om saam in hemelse plekke te sit in Christus Jesus. En die groot televisie, wat verklaar dat 
daar 'n etergolf is wat mense (die persoon wat om die aarde beweeg) bekend maak deur die—deur die 
skerm van die televisie. Die groot Woord van God en die Gees van God wat die Woord van God neem, 
reflekteer Jesus Christus in hemelse plekke aan Sy skape, dat Hy dieselfde is gister, vandag, en vir altyd. 
Is Hy nie wonderlik nie? Wonderlik! God seën julle.
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Nou laat ons net 'n oomblik staan. Het jy iemand vir die seën? Nou, onthou, aanbid die Here Jesus 
gedurende Kersfees. Aanbid Hom in die Krag van Sy opstanding. En as ek ooit van guns kan wees vir julle 
(julle, julle pastoor, julle kerk, of enigiets), die nag word nooit te donker nie, die reën val nooit te hard 
nie.
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Nou die aand (daar staan 'n dame hier teenwoordig) was ek so besig, het die siekes opgeneem en 
goed tot … Daar was 'n ou vrou in haar tagtigerjare wat haar verstand verloor het en sy het … sy het 
gedink om 'n baba of iets te hê, sy was van haar verstand af. En Billy het my van die kantoor af geroep, 
gesê: “Pappa, kan jy?”

Ek het gesê: “Ek kan nie nou dadelik nie. Daar's mense … Ek kan dit net nie doen nie.”

Hy het gesê: “Pappa, kan jy begin bid? Ek sal vir hulle sê jy bid.”

Ek het gesê: “Ja.” En op daardie einste oomblik het sy tot haarself gekom. Sy het aan die slaap 
geraak, wakker geword in haar normale toestand; het 'n volle hoender aandete geëet, by haar normale 
positiewe. Persoon het hier gestaan en getuig daarvan 'n paar oomblikke gelede.

Broer Mack, ek het hom hier 'n ruk gelede gesien, iewers in die kerk. Hy's hier, een van die pastore, 
plaaslike pastoor. 'n Baie dierbare broer en ek was nog altyd lief vir Broer Mack vandat ek die eerste keer 
in die bediening begin het. En toe het ek hom ontmoet …
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En ek was ver bo in Brits-Kolumbië; en net om jou te wys hoedat God alles reg sal laat werk. Ek het 
alreeds op 'n perd gesit en het teruggegaan na die wildernis waar ek 'n hele groep Indiane na God gelei 
het; en hulle was almal bekeer en het Jesus ontvang.

En deur die profesie wat die Indiaanse seun vertel het wat sy ponie verloor het, twee jaar gelede, 
hom vertel het waar hy dit kon vind, hoe ver dit weg sou wees en waar die ponie sou staan. Sy moeder 
sterwend met 'n hartaanval. Sy is genees en gered. En hierdie seun, wat net verbygekom en dit gesien 
en geweet het dat hy … sy perd was gevind presies soos hy gesê is, en alles.
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26Waarom Dit Skaapwagters Moes Wees

Nie een Woord het die Here ooit gespreek nie … Ek sal enigeen van julle vra: “Het Hy … julle Hom 
ooit enigiets hoor sê, wat Hy ooit vir my gesê het om vir julle te sê, maar wat presies gebeur het?” As 
dit reg is, sê “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.” — Red.] Sien? Sien? Presies, nooit het Dit een keer gefaal 
nie.
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En Broer Mack het op die punt van dood gelê, en dit het gebeur dat sy vrou Billy … my seun se vrou 
gebel en gesê het … gevra het waar ek was; daardie lieflike dametjie en … sy vrou. En sy … En my 
skoondogter het gesê: “Hy's ver in die noorde van Brits-Kolumbië op 'n jagtog.”

En daardie oggend, op een of ander manier, kon ek—ek—ek net nie daardie perd uitry nie. En toe het  
Billy gesê: “Ek glo ek sal nog een keer huistoe skakel.” En hy het opgegaan na die pos om te skakel. En 
hier kom hulle aangehardloop, toe die klein Indiaan daar staan, die klein … wat daardie ponie gehad het, 
en gesê het: “Broer Mack is op die punt om te sterf en roep jou.”

En ek het afgeklim, oorgegaan in die woude en gekniel. Ek het gesê: “Dierbare God, ver ondertoe, 
drieduisend myl regoor die land in die sonnige staat Arizona, in Tucson, is my broer, en hy lê op sterwe. 
Sal U hom help?”
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Net Iets het met my gepraat: “Alles is wel.”

En toe ek nou die dag by Broer Mack kom om met hom te praat en ek het hom gevra: “Watter uur 
het dit gebeur?” dit was presies dieselfde uur wat ons in gebed gegaan het.

O, Hy … Is Hy nie wonderlik nie! Hy's dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Ek is so bly om te weet 
dat ek in die Teenwoordigheid van die Koning lewe.

Laat ons nou ons hoofde buig, en 'n kosbare broertjie is hier, 'n sendelingbroer, vriend van my, 'n 
lidmaat van Gemeentes van God, 'n kosbare broertjie hier. Ek noem hom: “Creechy.” Hy het sulke mooi 
dinge gesê. Broer Creech, ek noem jou dit. Ek weet nie wat om te sê nie, jy's my broer en medekneg in 
die verdrukkinge van Jesus Christus in hierdie laaste dag. Mag God jou seën. En ek dink Broer Tony het 
gesê dat julle die gehoor gaan verdaag op hierdie tydstip, terwyl ons ons hoofde buig. Goed, kom.
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