Wie Sê Julle Is Dit Hierdie?
Phoenix, Arizona, USA
27 Desember 1964
1 Goeiemôre, vriende. Ek beskou dit beslis as 'n voorreg om hier in hierdie kerk te wees. En ek hou
nogal van die naam om mee te begin. Dit word “Jesus Naam” genoem. Ek hou daarvan. En ek dink dit is
... Dit is die Naam waardeur ek verlos is, daardie lieflike Naam van die Here Jesus. En dan om hier saam
met my goeie vriende te wees, saam op hierdie lieflike Sondagoggend, hier in Phoenix. Ek weet nie van
enige plek waar ek eerder sou wou wees nie, tensy in Heerlikheid saam met julle almal. En dit is die groot
geleentheid waarna ons almal uitkyk eendag.
En ek het 'n oproep gekry vir iemand siek, om hierheen te kom, vandag En ek het met Broer Outlaw
gepraat, my kosbare vriend, en hy het my so genadiglik uitgenooi om hierheen te kom. En al die predikers
hier in Phoenix was baie goed vir my.
2 Ek wonder soms waarom ek na Tucson getrek het. Ek is drie jaar al daar, en is nog nooit na 'n kansel
genooi nie. So ek veronderstel dat ek ... net my kuier hier in Tucson moet doen ... of hier in Phoenix,
waar ek welkom voel. Wel, miskien sal hulle aan my gewoond raak ... Weet julle, ek het die ander aand
daar gepreek, en ek het drie ure gepreek; geen wonder dat hulle my nie teruggevra het nie.
Maar ek het so 'n gevoel in my hart vir God en Sy mense. En ek is so stadig en ek is bevrees dat ek
iets gaan uitlaat en nie genoeg sê nie, dan sit ek ongeveer drie of vier boodskappe in een. So ja beslis
... aan al die mense wat daar was, vra ek om verskoning dat ek julle so lank gehou het. Ek moes dit nie
gedoen het nie.
3 En ek is vanoggend ook bly om hier saam met Broer Carl Williams te wees, en die jong Jimmy hier, en
die koor, en my vriende die Mosley-broers; dis Brad, Broer John Sharrit, en so baie van my vriende; Broer
Pat Tyler, hier, van bo in Kentucky, en soveel vriende vanoggend saam in hierdie byeenkoms. Kyk, ek het
baie van my vriende van Tucson gesien ensovoorts, wat hier sit.
Ek dink aan eendag wanneer dit alles verby is, dan sal ons bymekaarkom waar ons ... ons sal nie ...
waar ons nooit hoef op te hou luister na hierdie mooi musiek nie, sien. Ek het net toevallig opgemerk
Broer William se seun sit daar agter, hy het die ander aand by Ramada Inn getuig. En ek dink hy is
omtrent ses voet lank. Maar ek sê vir julle, na die getuienis, glo ek hy was tien voet lank. Hy het net ...
Baie waardeer wat die seun gesê het, so 'n wonderlike getuienis.
4 As ek hierdie goeie jong mense hoor getuig van hul geloof wat in Christus gesentreer is ... En ek
word oud, en ek ... eendag moet ek ophou en Huistoe gaan. En sien hierdie jong manne opkom wat
gereed is, en berei hulleself voor om op te tel waar ek ophou ... En dis hoe ons dit doen. Dis die manier
waarop die lewe uitgelê word. Dat ons ... een generasie sal opgaan ... en vader en moeder. En hulle het
hul kleintjies grootgemaak, en sien hulle trou; en dan die kleinkinders. En na 'n ruk, af gaan Pappa en
Moeder tot stof. En dan, teen daardie tyd is die kinders dan weer gereed vir kleinkinders; en dan, af
gaan hulle. Maar daar sal een van die dae 'n groot, algemene opstanding wees. Ons sal almal in die
teenwoordigheid van God geroep word om rekenskap te gee oor wat ons gedoen het met wat God aan
ons gegee het: Jesus Christus. En so, ek is so bly om te weet dat ek in hierdie generasie saam met so 'n
goeie klomp mense was, wat regoor die wêreld is, wat ek ontmoet het. Ek is dankbaar teenoor God. En
eendag wanneer my oproep kom, wel, ek sal moet staan voor die dade wat ek gedoen het. Ek wil hê dat
hulle almal tot eer en verheerliking van God moet wees.
5 Daar is baie van die dinge wat ek ... ons nader die Nuwe Jaar wat ek wens ek kon vergeet, maar ek
weet dat ek dit erken het as verkeerd teenoor Hom en Hy het dit in die See van Vergetelheid geplaas,
en Hy sal dit nooit meer onthou nie. Nou kyk, ons is nie so gemaak nie, ons sal altyd onthou. Ons kan
mekaar vergewe, maar ons kan dit nie vergeet nie omdat ons anders gemaak is. Maar God kan dit
vergewe en vergeet. Hy kan dit net uitwis asof dit nooit was nie. Sien? Omdat Hy toegang het tot
daardie See van Vergetelheid, maar ons nie. Dink net daaraan, dat God nie eens kan onthou dat ons ooit
gesondig het nie. Dink daaraan! Koor, julle jong mense, wat as ... wat omtrent dit? God kan nie eers
onthou dat ons ooit gesondig het nie. Kyk, Hy kan die hele ding vergeet, en sal nooit weer in die geheue
gebring word nie. Sou dit nie iets wees nie?
6 Dit is net nie 'n plek vir grappies nie. Ek glo nie in die gekskeer of grap oor ... Dit laat my dink aan 'n
vriend van my. Hy is nou in Glorie. Maar hy het een keer 'n storietjie vertel oor 'n paartjie wat na die
stad getrek het en ... van die platteland af. En hulle het 'n ... Hierdie jong paartjie het 'n ou vader
gehad, en hy was regtig aan die brand vir God. Die jong dame (dit was haar pa), die ... so sy het 'n paar
klassikale mense leer ken. Julle weet, waar jy al hierdie klassieke vermaak het. En sy sou soort van 'n
konsert in haar huis hou.
En haar pa, nadat hulle middagete geëet het, sou hy die Bybel vat en na die kamer gaan en 'n rukkie
lees. En hy sou dit neerlê, en hy sou huil, skreeu, gil en tekere gaan, en opstaan en sy bril opsit en weer
lees. Vind dan iets, sit sy bril neer en begin huil en skree. Sy het gesê: “Dit sal my partytjie onderbreek,
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so ek moet ... Ek moet iets met pa doen en ek weet nie wat om te doen nie.” Sy het besluit om hom na
die boonste vloer te stuur, en daar kan hy die plek oorneem.
7 En sy het gedink: “Nou, ek kan hom nie sy Bybel gee nie, want hy sou dieselfde ding daarbo doen.”
So sy het hom net 'n ou Aardrykskunde boek gegee en hom daarheen gestuur. Het gesê: “Pappa, kyk na
die foto's regoor die wêreld en dinge terwyl ons die partytjie hou.” En het gesê: “Ons sal nie te lank
wees nie. Ons is hier onder ... Jy kan afkom na 'n ruk.” Het gesê: “Ek weet dat jy nie wil rond wees waar
al die vroue is nie.”
Hy het gesê: “Nee, dit is goed, Liefie. Ek sal daarheen gaan.”
So hy ... Sy het vir hom 'n lig opgesit en 'n klein plekkie reggemaak. En sy het gedink: “Wel, dit
handel dit af. Nou, hy sal net na die foto's kyk en 'n bietjie aardrykskunde lees, en dan ... en na 'n rukkie
sal hy afkom. En dit sal reg wees.”
8 So omtrent in die middel toe hulle besig was om hul pienk limonade te drink, julle weet, en hul
partytjie te hou ... Na 'n rukkie het die huis begin bewe, en die ou man het op en af o p die vloer
gehardloop en geskreeu en gespring. En sy het gedink: “Wat het met hom gebeur? Hy het nie die Bybel
daarbo gehad nie. Dit ... Hy moes 'n Bybel in die hande gekry het.”
Toe hardloop sy met die trappe op en sê: “Pappa!” Het gesê: “Dit is nie die Bybel wat jy lees nie. Dit
is Aardrykskunde.”
Hy het gesê: “Ek weet dit, Liefie. Ek weet dit! Maar,” het hy gesê, “weet jy, nou die dag het ek in
die Bybel gelees waar Jesus sê dat Hy ons sondes in die See van Vergetelheid gesit het, sien, en dit nie
meer sou onthou nie. En ek het hier gelees waar hulle sê dat hulle nie eens die bodem kan vind in
sommige plekke van die see nie, in die Aardrykskunde boek.” Het gesê: “Dink net, hulle gaan nog steeds
aan.”
Dit het hom gelukkig gemaak. So kan jy God vind waar jy ookal kyk. Kyk, as jy net rondkyk, alles sal
praat van Hom.
9 Nou, eerlikwaar, ek het vir Broer Outlaw gesê: “Waaroor sal ek vanoggend praat? Het jy jou
Kersboodskap gepreek?”
Het gesê: “Ja.”
Ek het gesê: “Jou Nuwejaarsboodskap?”
“Nee.”
So, ek het 'n paar idees hier bymekaar as ek êrens 'n uitnodiging sou kry, ek gaan my
Nuwejaarsboodskap preek. Ek het gedink ek sal dit los vir Broer Outlaw vir syne, volgende week.
Ek het gedink dat ek hier na 'n klein skrif sal teruggaan wat ons miskien 'n paar minute sal hou, die
Here wil. En ons vertrou dat Hy ons sal seën. Ek wil Broer Outlaw en die kerk hier bedank vir die
uitnodiging om hier te praat. En ek ... Soos Broer Outlaw gesê het: “Ons vriendskap is nog nooit geskroei
nie”, maar die genade van God het ons deur al die jare bewaar. Dit is die eerste kerk wat my genooi het,
waarheen ek gekom het, was in Phoenix.
10 Ek weet ... Ek glo ek kyk na Broer Troll, hier. Ek is nie seker nie ... sit hier voor. Is dit reg, Broer Troll?
Ek glo dat hy destyds saam was. Ek het 'n paar klein goedjies wat hy gedurende daardie tyd vir my
gegee het; klein ... hulle giet dit of iets. Julle weet, klein kopergoedjies van hier waar julle woon. En jy
kyk rond ... En ek wonder net hoe dit die oggend sal wees as ons oorgaan, julle weet, en mense gaan
sien ... hulle sê: “Wel, daar ... ” Weet julle, ons sal dan soveel anders lyk as wat ons nou is. Ons sal ...
Dit is reg. Ons sal geen tekens van sonde of ouderdom hê nie. Ons sal perfek wees. O, ek verlang na
daardie tyd (julle ook?) waar al die probleme verby sal wees.
11 En nou, ek het 'n boodskap van God wat ek voel. En ek is ... Ek wil nie anders wees nie, maar ek
moet eerlik wees. En as ek nie my oortuigings spreek nie, dan kan julle nie vertroue in my hê nie. Omdat
ek meer soos 'n verraaier of 'n huigelaar sou wees. En ek wil enigiets anders wees as dit, julle sien. Ek
mag miskien 'n paar vriende op aarde verloor, maar ek wil getrou bly aan my oortuigings, wat ek dink wat
reg is.
12 Nou, jare gelede, dit was baie maklik toe ek begin het; en die tekens, en die boodskap, en prediking.
Orals was arms oop, “Kom! Kom! Kom! Kom!” Maar dan, julle sien, elke ware teken van God het 'n
Boodskap, 'n Stem. Kyk, Dit volg dit. As dit nie is nie ... God gee nie soiets net vir die plesier om dit te
gee nie. Hy stuur iets uit om aandag te trek na wat Hy wil sê. Soos hierdie wonderlike sang wat hierdie
koor gesing het; wat moes dit doen? Om die mense stil te maak vir 'n aankomende boodskap.
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Dit is wat 'n teken doen. Moses het die tekens gehad waarvan ons die ander aand gepraat het, en
dat tekens Stemme gehad het. En die ... toe die Stem gepraat het ... Jesus het ook gegaan en die
siekes genees. Hy was 'n besondere Man. Maar toe dit kom by die tyd wat daardie Profeet, wat op die
aarde was ... Wat hulle nie gehad het vir vierhonderd jaar nie, en hier was Hy op die aarde en doen
tekens. Toe was Hy “goeie vriend”, almal wou Hom hê. Maar toe die boodskap wat die teken gevolg het
(die Stem) ... toe Hy eendag gaan sit, en sê: “Ek en my Vader is Een.” O, goeiste! Dit was iets anders.
Hulle wou dit nie hê nie. Sien?
En dit ... die wêreld is egter net so, vriende. Sien? Hulle ... alles wat hulle kan kry, wat hulle hulself
mee kan help, julle sien ... Wat hulle voel dat solank dit hulle nie pla nie, sal hulle dit doen. Maar
wanneer dit tyd word dat hulle hul idees oor dinge moet verander, dit is dan wanneer die moeilikheid
begin.
13 Nou, kyk, ons bou 'n gebou, nie 'n muur nie. Die bouers wil 'n ry blokke vat en reguit afgaan. Nou
enige bouer kan dit bou. Maar dit vat 'n ware ambagsman om 'n hoek te maak. Sien? Wanneer jy die
hoek moet maak, is dit die tyd wat dit neem ... dit wys of jy regtig 'n klipmesselaar is of nie; as jy die
hoek maak daarmee, en die kontinuïteit van die res van die gebou kan behou, maar die draai maak. Nou
dit is op hierdie hoeke wanneer moeilikheid kom. Die bouers wil aanhou bou. Maar ons bou nie 'n muur
nie; maar 'n gebou.
Nou soos ons dit benader vanoggend, bid vir my en ek sal ... Ek bid altyd vir julle. En nou, laat ons
net 'n oomblik ons hoofde buig in die Teenwoordigheid van die Groot Jehovah, God. En ons besef ons
tekortkominge; almal van ons. En hier is nie een hier binne wat nie 'n behoefte het nie. En ek wonder,
terwyl ons bid, of daar iemand is met 'n spesiale behoefte?
14 Julle weet, die oneindige God, soos ek nou die dag hier in Phoenix gesê het in die byeenkoms hier ...
Net soos televisie, soos dit inkom, so is Christus nou hier in die gebou. Kyk, elke beweging wat jy maak,
elke keer as jy jou oog knip, dit sal nooit sterf nie. Dit is in die etergolwe van die lug. Televisie vervaardig
dit nie. Dit tel net die golf van jou op en produseer dit op 'n skerm. Dit is in elk geval daar. Dit was altyd.
Elke beweging wat jy ooit gemaak het, leef nog in die lug. Nou, kan julle sien wat ons by die oordeel
gaan wees?
So, God is hier op dieselfde manier. Ons sien Hom nie, net soos ons nie daardie televisieprentjies sien
nie. Dit vat 'n sekere buis of kristal van iets om die stem op te tel, om die prentjie weer te gee,
ensovoorts. Dit was hier toe Adam op aarde was, maar ons het dit nou eers uitgevind. God is vanoggend
hier. En een van die dae, in die Millennium, gaan ons besef. Dit gaan net meer 'n realiteit wees as
televisie of dinge, dat Hy vanoggend hier in die byeenkoms was.
Nou terwyl ons ... met hierdie gedagte, hou in jou hart wat jy nodig het, en lig net jou hand op na
Hom. Sal julle dit doen? Sê: “Here, ... ” En in jou hart, dink aan die gedagte.
15 Nou, Hemelse Vader, ons het net hierdie een benadering, en dit is by wyse van gebed. En ons kom in
die Naam van die Here Jesus. Ons is nie waardig om die Naam te fluister, Dit te gebruik nie. Ons is nie ...
geensins dink ons dat ons waardig is nie, maar omdat ons genooi is om dit te doen. En omdat Hy dit
geweet het, het Hy gesê: “As jy die Vader enigiets in My Naam vra, sal Ek dit gee.” En ons is ... as ons
geloof net daaragter kan staan, synde sy Woord en Wie Hy is, dan sal ons seker wees om te kry
waarvoor ons vra. U het elke versoek gesien. U het my hand gesien. U ken my versoek.
En Vader, ek bid vir elkeen van hulle. Dat alles wat hulle nodig het ... Here, ek glo nie dat 'n groep
soos hierdie iets verkeerds sou vra nie. Dit sou iets wees vir die bevordering van hul koninkryk, dit mag
vir hul eie genesing wees; en om dit te doen, wil hulle ... of hul eie begrip hê. Hulle wil dit hê sodat hulle
die Koninkryk van God kan bevorder.
16 En ek bid, God, dat een en elk se versoek toegestaan sal word. Seën hierdie kerk, sy predikant, sy
medewerkers en die diakens, trustees, al sy lede, die besoekers, vreemdelinge. Hulle is nie vreemdelinge
nie, Here. Ons is almal U kinders deur genade en deur Christus. En ons bid dat U vanoggend vir ons die
Brood van die Lewe sal gee, sodat ons hiervandaan kan gaan met die verstandhouding dat hierdie
versoeke wat ons gevra het, aan ons toegestaan is.
Seën die Woord, Here, terwyl ek dit lees. Daar is niemand wat in staat is of voldoende is om daardie
Woord te interpreteer nie. Johannes het die Boek in die hand van Hom gesien wat op die Troon gesit het,
en daar was niemand in die Hemel, of op aarde, of onder die aarde wat waardig was om selfs na die Boek
te kyk nie. Maar een van die ouderlinge het gesê: “Kyk, die Leeu van die Stam van Juda het die oorhand
gekry.” Johannes, hy het gekyk om 'n leeu te sien, toe sien hy 'n geslagte Lam, 'n bloederige Lam het
voortgekom en die Boek geneem, op 'n Troon geklim en gaan sit. En al die glanspersoonlikhede van die
Hemel het hul krone van hul koppe afgehaal en gebuig en het geweet dat Hy waardig is.
Here, ons bid dat Hy vanoggend na die Troon van ons harte sal kom. Klim op en neem besitting van
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elke gedagte wat ons het, neem die Woord en praat met ons sodat ons meer van Hom en Sy plan in ons
lewens kan weet. Ons vra dit in Jesus Naam. Amen.
17 Nou, as julle nou sal gaan in die Bybel na die ... Die Skrif word in Matteus gevind, die 21ste
hoofstuk, en begin met die ... Ek dink ons lees die 10de en die 11de vers van die 21ste hoofstuk van
Mattheus. Wees getrou, en wanneer julle huis toe gaan, as julle dit nog nie in hierdie vakansietyd
gedoen het nie, lees hierdie hoofstuk deur. Dit is baie goed. Dit is alles goed. Dit veral, vir hierdie
seisoen, en met die boodskap wat ek hoop dat die Heilige Gees my vanoggend sal toelaat om vir julle te
bring.
Let op die 10de vers soos ons lees, en die 11de.
En toe Hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: Wie is
hierdie man?
En die skare sê: Dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea.
Laat ons ... God voeg by Sy Woord die konteks van hierdie Skriflesing.
18 Nou ons weet in watter tyd dit is, en baie van julle is vertroud met die Skrif van hierdie hoofstuk. Dit
is op … regtig die dag wat Christus in Jerusalem ingekom het, terwyl Hy op hierdie klein donkie gery het.
En ons ... Daar is 'n legende wat sê dat “dit 'n wit donkie was”. Ek kan my voorstel, in voorskou van Sy
tweede koms op 'n strydros. Daardie tyd het die profeet gesê: “Hy sou ry ... Julle Koning kom na julle
toe op die vul van 'n esel, en is nederig en sagmoedig.” Dis hoe Hy kom en ... op 'n klein donkie, 'n klein
lasdraer. Maar die volgende keer wat Hy van Glorie af kom (in die 19de hoofstuk van Openbaring), kom
Hy as 'n Magtige Oorwinnaar. Sy kleed gedompel in bloed, sit op 'n wit perd, en al die leërskare van die
Hemele volg Hom op wit perde. En die legende (nie skriftuurlik of histories nie) ... Maar die legende glo
dat Hy op 'n klein wit donkie gery het toe Hy Jerusalem binnegekom het.
19 Noudat ... Ek het dit gekies ... is steeds ... omdat ons in die skadus is van die ... of in die tyd van
die vermaaklikheidseisoen van Kersfees en Nuwejaar; die einde van 'n ou jaar en die inbring van 'n nuwe
jaar. Oor 'n paar dae sal baie mense nuwe bladsye omblaai en nuwe dinge doen en nuwe beloftes aflê;
en dit is die begin van 'n nuwe jaar. En dit lyk nooit vir my teveel soos Kersfees nie. Ek weet nie hoekom
nie, ek noem dit altyd “Kersvaderdag”. Sien? Omdat daar nie regtig veel is ...
Dit kon nie Christus se verjaardag gewees het nie. Dit kon absoluut nie gewees het nie. Hy moes in
Maart of April gebore word, want Hy was die Lam. En Hy was 'n manlike skaap en gebore onder die teken
van ram, Aries. Dit moes gewees het, julle sien. En skape word nie in Desember gebore nie in elk geval.
Skape word in die lente gebore. En dan nog 'n ander ding, die heuwels van Judea, daar is twintig voet
sneeu op dit. Hoe kon die herders daar gewees het?
20 Dit kom regtig uit die Romeinse mitologie, wat die songod se verjaardag was. Die son soos dit
verbygaan, die dae verleng en word langer, en die nagte word korter. En tussen die 20ste en die 25ste
Desember is die songod se verjaardag, onder die Romeinse mitologie. En dan hul gode ... En dan vier
hulle die songod se verjaardag. En Konstantyn, met die opstel van die grondwet van die kerk en staat,
ensovoorts. Hy het gesê: “Ons sal dit verander” (sonder om te weet wat die dag was) “en dit sit op die
verjaardag van die songod, en maak dit: Seun van God se verjaardag.” Sien? Watter ... Maar ons weet
nie watter dag dit was nie.
Maar nou, hulle s'n, hulle het soveel van Christus uitgehaal totdat dit alles is ... sommige het weer
die mitologie van een of ander wese teruggebring wat geleef het, met die naam Sint Nicolaas of Kriss
Kringle, 'n Duitse mitologie. En dit is alles net 'n mite, en Christus is glad nie daarin nie.
En die mense is in die koop van whisky, dobbelary en modes. En 'n mens wat ... 'n handelaar wat
gedurende Kerstyd sy goed kan verkoop, kan die res van die jaar amper daarop leef. Sien? Dit is so 'n
vername vakansie, kommersieel. En arme kindertjies op straat; hul ouers is nie in staat om hulle 'n
geskenk te gee nie, soos van die Kersvader, en hulle loop af in die straat met hulle klein vuil handjies en
hul klein rooi ogies. Ek haat net om dit te sien gebeur. Dit behoort 'n plegtige dag van aanbidding vir God
te wees, in plaas van 'n hartseer en 'n hoofpyn en die dinge wat gedoen word. Daar is niks van Christus
daarin nie. Maar ons is nou reg in die middel van al hierdie dinge.
21 Ons bevind onsself in iets soos waarin hulle was. Kyk, dit word nou net soos 'n groot fees. Jesus het
na die Fees van die Pasga gegaan. En Hy was in Jerusalem ... of was besig om Jerusalem binne te gaan.
En die profesieë van alles wat Hy gedoen het, moet vervul word. Alles in die Bybel het 'n betekenis. Elke
naam het 'n betekenis. Daar is niks in die Skrif geskryf wat nie 'n diepgaande betekenis het nie.
Ek het die ander aand in Tucson gepraat, oor Waarom Moes Dit Herders Wees In Plaas Van Teoloë?
Hy was reg aan die kant van die kerk gebore. En die Heilige Gees wat uitgaan in die woestyn en vind, nie
teoloë nie, maar herders. Dit moes so wees. Teoloë sou nie so 'n Boodskap geglo het nie. So hulle ... dit
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moes herders wees.
Ek het hier 'n paar jaar gelede gepreek, twee jaar gelede, Waarom Was Dit, Dit Moes Klein Betlehem
Wees? Die Here wil, volgende Kersfees, wil ek preek oor: Waarom Moes Dit Die Wyse Manne Wees?
Hierdie Hoekoms?: hulle het antwoorde, en dit is reg hier in die Bybel. En ons leef in 'n wonderlike tyd,
die beste tyd van alle eeue. Ons leef tot wanneer, enigetyd wat dit ... tyd kan ophou en die Ewigheid
kan saamsmelt met dit en aangaan. Die tyd van al die profete en wyse, hulle het uitgesien na dit. Ons
behoort elke uur op ons hoede te wees, kyk uit vir Sy koms.
22 Ons vind onsself, tydens hierdie Kersfees, net amper soos die eerste Kersfees. Die wêreld is net
omtrent besig om uitmekaar te val. Soos ek eenkeer gepreek het, êrens, oor 'n Kersboodskap, Die Wereld
Val Uitmekaar. En die wêreld is weer op die punt om uitmekaar te val. Kyk na die aardbewings hier in
Kalifornië. Ek voorspel, voor die koms van die Here Jesus, dat God daardie plek sal sink. Ek glo dat
Hollywood en Los Angeles, en daardie vuil plekke daar, dat God die Almagtige hulle sal sink. Hulle sal
onder die bodem van die see gaan. En dit is soveel sonde, julle sien, dit is die versperring.
Beskawing het met die son beweeg, vanaf ... en dit het in die Ooste begin, weswaarts gegaan. En
nou is dit aan die Weskus. As dit enigsinds verder gaan, sal dit weer terug in die Ooste wees. Dit is dus
die versperring. En die sonde het saam met die beskawing beweeg, en dit word die rioolput van alle
eeue. Dinge wat hulle doen wat mense in enige ander tyd nie aan so iets sou dink nie. Vrouens het
hulself in sulke liederlikheid gewerp, dat geen vrou in enige eeu aan so iets ooit sou dink soos ons
vandag doen nie. En dan noem ons onsself nog steeds Christene. Wat 'n skande!
23 Geen wonder dat die groot profeet opgestaan het en hy het gesê: “Ek is nie 'n profeet of die seun
van 'n profeet nie, maar ... ” Gesê:
Die leeu h e t gebrul, e n wie kan nie vrees nie? En ... God het gepraat, en wie kan
weerhou om te profeteer?
Sien? Daar is iets wat moet uitroep.
Ons is in 'n kritieke uur; die wêreld is. Maar die Kerk, die ware Kerk (nie die denominasie nie); maar
die Kerk Self, is gereed vir die grootste triomf wat Dit ooit gemaak het: die koms van die Bruidegom na
die Bruid.
Ons val uitmekaar, op die uitkyk vir 'n messias (iets) om ons te kom red, ons uit dit alles te kry. Ons
kyk af ... die probleme in die Ooste. Ons kyk in Afrika na die opstande, die rasseprobleme, die integrasie,
en segregasies. En ons het almal ophef gemaak hier nie lank gelede nie (ons gekleurde vriende) oor, “Ons
moet hê, ons moet integrasie hê. Dit is wat ons nodig het. Ons moet integrasie hê; elke mens, gelyk,
elke mens.” Wel, dit is heeltemal reg. Dit is heeltemal reg. Ek glo nie in slawerny nie. Hulle was nie slawe
van die begin af nie. Hulle is nie slawe nie.
24 God is 'n segregasionalis. Ek is ook. Enige Christen is 'n segregasie. God skei Sy mense van al die
ander mense. Hulle is ... Hulle was nog altyd 'n segregasie. Hy het 'n nasie gekies. Hy kies 'n mense. Hy
is 'n segregasionalis. Hy het al die nasies gemaak. Maar tog, 'n ware egte Christen moet 'n
segregasionalis wees. Skei homself van die dinge van die wêreld en alles, en kom in een doel, Jesus
Christus.
Maar hulle skree vir dit. Ek het probeer om vir hulle te sê: “Dit is nie die ding wat ons land gaan red
nie. Dit is slegs 'n politieke skema. Dit is iets van kommunistiese agtergrond.” Ek dink Martin Luther King
gaan sy volk lei tot 'n grootste slagting en bloedbad wat hulle nog ooit gehad het. En hulle ... Julle sien,
dit gaan nie die wêreld bymekaar trek nie. Dit gaan ons nie red nie. Ons gee hulle integrasie. Nou is dit
erger as wat dit ooit was. Kyk, dit is nie die ... dit is nie die probleem nie. Daar is net een ding wat kan:
dit is God. En hulle wil dit beslis nie hê nie.
Hulle wou Hom nie toe hê nie. Hulle was besig om uitmekaar te val, en hul politiek was besig om
uitmekaar te spat, hul nasies was besig om te breek, hul kerk was besig om op te breek, en hulle het
uitgeroep vir 'n Messias. Hulle wou Hom hê. “O, stuur vir ons 'n Messias.” Maar toe Hy kom ...
25 God het gegee ... gee die antwoord op jou gebed. Jy het gevra, en jy sal ontvang. En dit is ... Ek
kan hier stop vir ure, oor mans en vroue, Christene selfs, bid vir iets; en God gee die antwoord en hulle
herken dit nie eers nie.
En nou, God het hulle die antwoord gegee. Hulle wil 'n Messias hê. Hulle het geweet dat hulle keisers
gehad het, en hulle het Dawids gehad, hulle het Solomo (die wyse man) gehad, hulle het Dawids gehad
(die magtige vegters), hulle het allerhande soorte gehad, maar hulle het geweet dat hulle hulp uit die
Hemel moes kry en hulle ... God het hulle 'n Messias belowe. En Hy het die Messias gestuur na hulle in
antwoord op hulle gebed, maar hulle wou Hom nie hê nie.
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26 Ek wonder vandag of ons gebede ... Jy hoor hulle sê: “Bid vir 'n groot herlewing. Bid vir dit. Bid vir
uitbreek. Bid vir eenheid.” Ek wonder, as God so 'n program sou stuur, of ons dit sou aanvaar. Ek wonder
net of ons sou aanvaar wat Hy vir ons stuur. Julle sien, Hy ... Die rede waarom ons vir hierdie dinge bid,
is omdat ons weet dat dit 'n behoefte is. Maar wanneer God dit stuur op 'n manier wat Hy dit wil hê, dan
is dit nie volgens ons smaak nie, en daarom wil ons dit nie ontvang nie. En dit was die manier in daardie
dag. As Hy nie in die smaak van hulle geloof was en hul ... Hulle sal Hom weer nie ontvang nie, vandag.
Dit is die rede waarom hulle hierdie vraag gevra het: “Wie is dit? Wie is hierdie man wat kom?” Sien, dit
was 'n geweldige tyd. O, almal was ... in spanning. Iets was besig om te gebeur.
27 En kyk na die wêreld vandag, in watter spanning die hele wêreld leef. Jy gaan straat af ... Dit is nie
eens veilig om te bestuur nie. Dit is nie veilig om op 'n vierbaan-snelweg te wees nie. Almal is in
spanning, knak en ... Wat is die probleem? Raak stil. Waarheen gaan jy? Dit is wat die waansinnige
instellings so vol maak. Dit is wat die kerk in so 'n warboel gekry het. Hulle is so hardekop oor sekere
dinge. Hulle sal nie stop e n God se Woord oorweeg nie, en die uur wat ons in leef; alles onder druk,
spanning.
28 En nou weet ons. Ons is bewus. Die aarde gaan nou deur groot geboortepyne. En die kerk gaan deur
geboortepyne. Dit moes deur geboortepyne gaan voordat dit kon gee ... Elkeen van die profete, toe
hulle in die wêreld gekom het, was 'n geboortepyn vir die kerk. Die wêreld het deur 'n Eerste
Wêreldoorlog gegaan, Tweede Wêreldoorlog, en nou is dit gereed vir 'n Derde Wêreldoorlog. En dit is
weer in geboortepyne. Maar daar is net een ding wat vrede kan bring, en dit is Christus.
Al ons skemas, ons idees, en ons kerklike opbouery, en al ons politiek, en al ons wetenskap en alles,
dit is bewys dat dit onsin is. En dan bid ons vir God om ons te help, om in te gryp, “Kom in en doen iets
vir ons.” En dan as Hy dit doen, dan wonder ek net of ons dit sou kon verstaan; of ons dit sou kon
ontvang; of sou ons dit selfs oorweeg?
29 Nou dit is wat in daardie dae gedoen is. Hulle het gebid, hulle het allerhande groot leiers gehad, hulle
was onder regerings, hulle was onder koningskap, hulle was onder alles, regters. Maar hulle het geweet
dat daar net een ding is wat hulle kon red, dit was die komende Messias. En die Messias beteken “die
gesalfde een”. 'n Mens wat gesalf was. Dan die mens, gesalf met die Woord. Die Woord wat vlees geword
het tussen ons. En toe Hy kom, was Hy nie net presies in die smaak wat hulle Hom wou hê nie; nie die
smaak wat hulle gehad het ... wat Hy moes wees nie. Daarom roep hulle: “Wie is hierdie man? Waaroor
gaan hierdie lawaai?” 'n Klompie kleinboere daar by die hek, wat palms afbreek en ...
En hy het gesê: “Laat hulle tog stilbly. Hulle maak ons senuweeagtig, die manier wat hulle skree, en
uitroep, en aangaan.”
Hy het gesê: “As hulle stilbly, sal hierdie rotse onmiddellik uitroep.”
30 O, die tyd was besig om te ontvou! Profesie was besig om vervul te word. Geen wonder nie! “Die
Leeu brul en wie sal nie vrees nie? En God het gespreek. Wie kan nie weerhou om te profeteer nie?”
“Nee, as Hy net nie in ons eie smaak was nie ... As Hy net nie was soos ons Hom wou hê, soos ons
gedink het dat Hy moet kom nie, sou ons Hom nie ontvang nie.” Dan, dit was hulle leerstellings wat hulle
so af van die geskrewe Woord gekry het. Hulle was so ver weg, dat hulle Hom nie kon herken vir Wie
hulle gebid het om te kom nie. Hulle kerke het hulle so ver weggevat, totdat die einste ding waarvoor
hulle gebid het, reg by hulle was, en dit was nie in hul smaak nie, en hulle kon dit dus nie glo nie. Hulle
moes Daarvan wegkom. Hulle het dit verdryf. Hulle ... Daar is net een ding wat jy kan doen as jy Christus
ontmoet. Dit is óf aanvaar Hom óf verwerp Hom. Jy kan nooit gemeenskaplik wegstap nie. Jy kan dit nie
doen nie. Dit is nie vir jou om dit te doen nie. Dit is net so.
31 Let net op, hoe min Hom erken het as die Gesalfde Woord van daardie dag. Sien, God in die begin,
synde oneindig, en het van die begin af alles geken ... En die enigste ding wat hierdie dinge is, is die
vertoning van Sy eienskappe. 'n Kenmerk ... Jy het 'n eienskap. Dit is jou gedagte. Jy dink aan iets, dan
sê jy dit, dan ontvang jy dit. Dis God. Hy, in die begin ... As jy ... As jy ooit in die Hemel was of ooit sal
wees, dan was jy in die Hemel om mee te begin. Jy is deel van God. Jy was Sy gedagte. Hy het jou
naam geken. Hy het geweet wie jy was voordat daar ooit 'n molekule was, voordat daar 'n lig was.
Voordat daar enigiets was, het Hy jou en jou naam geken. En het dit op die Lam se Boek van die Lewe
gesit, voordat die wêreld ooit gevorm is. Sien, jy was Sy gedagte. En dan 'n ... Toe het jy 'n Woord
geword. En 'n woord is 'n gedagte uitgedruk. Dan word jy gemanifesteer.
32 Dit is hoe Hy was. Hy was in die begin net Homself. God was alleen met Sy gedagtes. Hy sal dit
nooit weer doen nie, omdat Sy gedagtes geopenbaar word. En dit is hoekom ons vandag hier is, hierdie
dag ... is God in samesyn met Sy gedagtes, gemanifesteer. Sien? Daar het ons dit. So, jy, as jy dink
daaroor, kan nie een el by jou beeld voeg nie. Jy kan nie dit, dat, of die ander doen nie. Dit is God wat
barmhartigheid betoon. Dis God. “Almal wat die Vader My gegee het sal na My toe kom, en niemand kan
kom tensy My Vader hom trek nie.” Dit handel dit af.
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33 Nou, let net op, hoe min van hulle in Sy dag, van die miljoene mense op die aarde, wat nooit eens
geweet het dat Hy hier was nie. Dink net, daar was tiene ... miljoene mense wat nooit iets daarvan
geweet het nie. En om te dink, in Israel in daardie tyd was daar twee-en-'n-halfmiljoen mense in
Palestina, van Israeliete, en nie eenhonderdste van hulle het dit ooit geweet nie. Geen wonder dat Hy
gesê het: “Nou is die poort en smal is die weg, maar min sal daar wees wat dit sal vind.” Dink net aan
hoeveel mense Hom nie herken het nie! Het nie geweet dat Hy Dit was nie. En hulle reg rondom waar Hy
was; dis die jammerlike deel.
Diegene wat saam met Hom geloop het, en Hom op straat gesien het, ensovoorts ... hulle het nie
herken Wie Hy was nie, omdat Satan seker gemaak het dat Hy die vuilste naam gehad het wat aan
iemand gegee kon word. Hy is deur die wêreld genoem (die natuurlike wêreld) ... Hy was 'n buite-egtelike
genoem (omdat hy gesê het dat “die moeder was reeds verwagtend met Hom, deur Josef, voordat sy
met hom getroud is”). So hy het Hom 'n buite-egtelike naam gegee.
34 En weereens, die kerk het Hom gesien in Sy groot vermoë om te manifesteer. Manifesteer wat?
Manifesteer nie 'n leerstelling nie! Hy het die Woord gemanifesteer! Hy was die Gesalfde Woord, Homself
En toe hulle sien dat dit plaasvind (die manifestasie, die Gesalfde Messias), het hulle dit van die hand
gewys. Hulle wou dit nie hê nie. Dit was nie in hul smaak nie. Dis die jammerlike deel. Hoeveel ... ? Dink
net daaraan! Net soos in ander dae.
Kyk, elkeen het sy eie interpretasie van die Woord gehad. Dit is wat ... die rede waarom Israel Moses
nie herken het nie. Dit is die rede waarom die wêreld Noag nie herken het nie. Dit is die rede waarom al
die profete nie herken is nie. Hulle het hul eie interpretasie van die Woord. Maar God, in elke eeu, het Sy
Messias gehad. Sien? Om die boodskap van Noag te verwerp, was om God te verwerp. Om Noag te
verwerp, was om te vergaan. Om Moses te verwerp, was om te vergaan. Dit was ... Hulle was die
Gesalfde Messias vir daardie eeu, die Woord wat vir daardie eeu beloof is. En toe Jesus kom, was Hy die
volheid van die Woord.
God, Homself, gemaak in die struktuur van 'n mens, met bene en vlees; die Gesalfde Een. En hulle
moes dit gesien het. Maar julle sien, hulle kerkwêreld het so hier bygevoeg en hier weggevat,
ensovoorts, totdat dit so deurmekaar was dat hulle op hul kerk vertrou het in plaas van die Woord. En
toe hulle hul kerk gesalf sien, het hulle gedink dat daar iets groots besig was om plaas te vind. Maar toe
hulle die Woord gesalf sien, het hulle gesê: “Dit is fanatisisme. Hierdie man is 'n duiwel, 'n Beëlsebul.”
Want dit was so strydig met hulle kerk totdat ... hulle kerk se leerstellings en wat hulle gedoen het. En
dit was so in elke koms van 'n profeet, die kerk was so deurmekaar.
35 God het Sy wette afgestuur en hulle 'n verbond gegee. En die priester sou inkom en wegsny, en
byvoeg, en dit hiernatoe vat, en 'n leerstelling daaruit maak. En dan het God vanuit nêrens 'n gesalfde
man opgerig in die krag van die Gees. En hy was altyd gehaat deur die priesters en die konings. En waar
die vals profete hulle sagte klere gedra het, en nederig geloop, en sag tussen die konings en die
priesters beweeg het, om groot name en dinge te verdien. Dan het die regte, ware profeet gekom van
nêrens af, geen van hul organisasies nie.
Waar was daar enige in die Bybel waar God ooit 'n priester geneem en 'n profeet uit hom gemaak
het? Waar het God ooit 'n kerklike teoloog (opgeleide man, teologies opgeleide man) geneem en 'n
profeet uit hom gemaak? Nooit in die geskiedenis van enige nie, het Hy dit ooit gedoen, in geen eeu ...
het Hy dit ooit gedoen nie. Hy moet wegkom van daardie stelsel en dit na vore bring. En dit is wat Hy
hier gedoen het.
36 Jesus, toe hy in Betlehem van Judea gebore is, in 'n arm gesin, en Hy het geen agtergrond gehad
wat hulle van geweet het nie, net een uit die stam van Juda, en Sy moeder en vader was uit die geslag
van Dawid; en hulle moes opgaan en belas word. En hier was Hy, net 'n jong man, daar rond ... doen
niks behalwe om die kerke op te breek nie. En hulle het Hom gehaat. En hulle kon nie sê nie, behalwe dat
die man wonderwerke gedoen het. Petrus het dit uitgespreek op die Dag van Pinkster, gesê, “Jesus van
Nasaret, 'n Man deur God goedgekeur onder ons, dat God met Hom was.” En nie om by Sy Woord te voeg
of iets nie; om dit 'n bietjie duideliker te maak: “Hy was God wat vlees gemaak is saam met ons. God
met ons.”
37 En soos ek die ander aand gesê het dat Moses, wat daar gestaan het met sy hand in sy boesem, hy
... dit was God in Moses. Hy ... (het die geheime in sy hart gehou) en dit uitgetrek wit met melaatsheid.
Hy het dit weer in sy boesem gedruk en dit genees, en het dit toe weer uitgestrek na ons toe, toe Hy
die Heilige Gees laat afkom het; wat God was, weer, net in 'n ander vorm op die Dag van Pinkster. En ons
wys Dit van die hand. Ons wil Dit nie hê nie. Dit is hoe hulle dit toe gedoen het. Dit is die manier waarop
ons dit waarskynlik vandag doen.
38 Ons sien, elkeen mens het sy eie interpretasie. Dis waarom dit so verwarrend is. Maar julle weet, die
Bybel het gesê, dat, “Hierdie woord is nie vir private vertolking nie.” Dit het nie 'n Presbiteriaanse
interpretasie daarvan nodig nie. Dit het nie 'n Baptiste interpretasie nodig nie. Dit het ook nie 'n Pinkster
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interpretasie nodig nie. God is Sy eie tolk. Hy het gesê dat Hy dit sou doen, dus doen Hy dit en dit
handel dit af. So dis hoekom hulle die Woord van die belofte gesalf sien en dan kan hulle dit nie ontvang
nie. Julle sien, want dit is teenstrydig met hul leerstellings.
39 Hoe die Messias (Gesalfde Een) sou lyk, en wat Hy sou doen; dit was ver van hul begrip. En toe dit
uit die Skrifte gelees is vir hulle wat Hy sou doen, steeds het hulle dit nie verstaan nie. Want toe hierdie
wyse manne afgekom het van bo in Babylon, hulle was soort van noordoos van Jerusalem, en het
afgekyk en daardie Ster gesien wat weswaarts beweeg het. Hulle het Dit twee jaar lank gevolg, afgekom
oor die Tigrisrivier, en deur die valleie en Sinear, af g egaan en gekom tot by die hoofstad van al die
godsdienste. Die vernaamste godsdiens in die wêreld, in die tempel, in Jerusalem. En op en af in die
strate en gesê: “Waar is Hy? Waar is Hy wat gebore is as die Koning van die Jode?” Wel, niemand het
iets daarvan geweet nie. Dit was vreemd.
40 Dit het selfs die Sanhedrin aangeraak ... het die geleerdes geroep en gesê: “Lees in die Skrif waar 'n
Messias ... ”
En hulle het die Skrifte gaan haal en gelees dat Miga gesê het: “Uit ... Judea ... Betlehem van
Judea, is jy nie die geringste onder al die vorste nie? Maar uit jou sal hierdie heerser kom.”
Sien, in plaas van om ondersoek in te stel, het hulle dit net weggewys: “Wel, dit is 'n klomp
fanatisisme.” Sien? Dis hoekom die herders die Boodskap aanvaar het. Sien, hulle doen nie ... Hulle het
hul eie interpretasie, daarom mis hulle die ware ding.
41 Maar soos altyd, toe Hy gekom het, Hy het presies gekom soos die Woord gesê het dat Hy sou. Hy
het presies die stad binnegekom, in ons teks vanoggend, soos die Woord gesê het dat Hy sou kom. En
hulle het gesê: “Wie is dit?” Sien julle wat ek bedoel? Hulle moes geweet het wie dit was. En hier ... nie
die buitewêreld nie, maar die kerkwêreld het gesê: 'Wie is dit? Wie is dit?“ Toe, daar, die Skrifte daar
duidelik gesê het dat dit presies die manier is waarop Hy sou kom. En hulle sê: ”Wie is dit? Wie is hierdie
man? Waaroor gaan al hierdie emosie? Hou op om al daardie geraas te maak. Dit maak ons 
senuweeagtig.“ Uh-huh. Sien? Die ... Sien? Die einste ding waarvoor hulle gebid het was net daar
byderhand, en hulle het Hom nie herken nie. En Hy het presies gekom soos die Skrifte gesê het Hy sou
kom. En as Hy dit vandag doen, sal Hy kom net soos die Skrifte sê dat Hy sal kom. Hy kom in die smaak
van God se Woord, en nie in die smaak van een of ander teoloog se idee nie.
42 Terloops, het julle geweet dat die Woord van God nooit na 'n teoloog gekom het nie? Soek die Skrifte
waar dit ooit gedoen was. Die Woord kom nie na teoloë nie; glad nie. Maar julle sien, as die Woord
vandag geopenbaar word, die Woord vir ons dag, sal dit in die smaak van God se Woord wees. Nie in die
smaak van iemand se idee nie. God sal sy Woord vat wat Hy vir hierdie dag beloof het, en dit salf, en dit
sal gebeur. Dis al. Daar is geen manier om te keer dat dit gebeur nie. Dit sal dit in elk geval doen, maak
nie saak wat die kerk sê en wat die res van hulle glo nie. Dit ... God sal dit in elk geval doen. Daar sal
baie min wees wat ooit daarvan sal weet. Dit is reg, net 'n paar. Dit was altyd so.
43 Sien, met hul eie interpretasie kon hulle niks anders doen nie, want hulle leun na wat die kerk vir
hulle gesê het. Maar Hy sou kom ... Hy kom altyd dan ... Hy het toe, eerder, en Hy sal elke keer as Hy
kom, en alles wat Hy doen, dit sal in die smaak van die Woord wees. So daarom, ons kan nie vertroue
stel in wat ander mense sê nie. Daar is net een ding waarin jy jou vertroue kan stel, en dit is die Woord.
En die Woord is God. En die gesalfde Woord maak die Messias die gesalfde Woord van die uur. Hoe mooi!
Hulle het dit gemis, die Woord; die reg … Hulle het ... Die Woord is altyd reg, maar hulle interpretasie van
Dit was verkeerd.
44 Ek wonder of hierdie wonderlike ding, hierdie Ekumeniese Raad wat ons vandag in die wêreld het, en
die Wêreldraad van Kerke wat saam gevorm word maak ons almal een ... Ek wonder of hulle besef as ...
Dit is presies wat die Skrif gesê het hulle sou doen. Maar hulle dink dit is die wonderlikste ding in die
wêreld, dat ons almal hande kan vat en een wees. Het gesê: “Jesus het gebid dat ons een mag wees.”
Dit is waar. Maar nie daardie soort een nie.
Hy het gesê: “Wees een soos Ek en die Vader een is.” Ja, wees daardie soort een. Hoe sal dit dan
wees? Die Woord in ons sal die gesalfde Woord wees. Dit is die eenheid van God. Kyk, die eenheid van
God is die Woord wat in jou gesalf is. Sien? En dan word jy 'n seun ('n messias) van die tyd.
45 Nou ons vind die mense baie dieselfde. Die mense verander nie. Hierdie mense was in drie groepe
verdeel. En ons sal na dit kyk vir 'n paar minute. Ek gaan net 'n bietjie laat wees, as dit reg is met julle.
Ek is net so stadig, ek ... Ek weet nie; Ek begin en skryf Skrifte neer, en klein aantekeninge. En dan kom
ek daar en die Heilige Gees kry 'n houvas op 'n mens en ek ... lyk net asof daar geen einde aan dit is nie.
Dit hou net aan. Maar nou, na ons teks.
46 Hulle was verdeel daar in drie verskillende groepe, met drie verskillende menings. Party van hulle het
Hom geglo. Sommige van hulle het Hom gehaat. En sommige van hulle het nie geweet wat om te doen
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nie.
Sien? Dit is net hoe ons dit gekry het. Ek het gepreek, ek glo in hierdie kerk, eenkeer: Gelowiges,
Skyngelowiges, en Ongelowiges. Daardie drie in die groep, jy kry dit oral. Hierdie is drie in die groep, ook;
synde hierdie toestand van die mense was nog altyd. Ons kan teruggaan en bewys dat dit altyd die
toestand van die mense was. Hulle was nog altyd in daardie soort van 'n toestand.
Dan synde dat dit nog altyd so was, dan maak dit ons geneig om te glo dat God mense gemaak het
om so te wees. Wel, Hy sal Sy vyand maak om Hom te loof. Alles ... Paulus het geskryf, in Romeine, 8ste
hoofstuk, en gesê: “O, dwase mens. Kan die klei vir die pottebakker sê, waarom maak jy my ... my so?
Het Hy nie die mag om een m ens te maak tot eer en 'n ander tot oneer nie?” Wat as Hy geen nag
gemaak het nie? Jy sou nooit die sonskyn waardeer nie. As dit altyd sonskyn was, sou jy nie weet hoe
om dit te waardeer nie. Wat as daar geen siekte was nie? Jy sou nooit weet hoe om goeie gesondheid te
waardeer nie. Wat as daar geen bose mense was nie? Geen bose vroue nie? 'n Goeie vrou sou nie vereer
word nie. Sien? Hulle sou nie ... Eer sou nie aan haar behoort nie, want dit is net so, dit is net een plat
ding. Maar dit is 'n wet van kontraste.
47 God maak dit so: een om so oneerbaar te wees, om die eerbare te vertoon; een om sover verkeerd
te wees, dit wys ... As dit nie was nie, sou dit die regte ding wees. As daar nie ... Daar kan nie 'n vals
muntstuk wees voordat daar nie 'n ware muntstuk is nie. En dan is die vals een ... As dit net 'n
namaaksel was om mee te begin, dan sou dit die regte een wees. Maar dit is 'n kopie. Daar kan nie ...
Daar kan nie sonde wees voordat daar nie geregtigheid is nie. Omdat geregtigheid die regte ding is, en
sonde is die verdraaiing van geregtigheid. Met ander woorde, 'n waarheid is 'n waarheid. 'n Leuen kan nie
'n leuen wees voordat daar nie eers 'n waarheid is nie; om daardie waarheid in 'n leuen te verdraai. Dus
is alle sonde niks anders as geregtigheid verdraai nie. Daarom is daar 'n stelsel in die wêreld.
48 Twee stelsels; en een daarvan is die regte stelsel, en die ander een is 'n verdraaide stelsel. En een
van dit is God se Woord, wat reg is; en elke mens se woord is 'n leuen. En hierdie kerklike stelsel wat ons
vandag het, wat 'n Wêreldraad van Kerke vorm om 'n merk van die dier te maak om hulle te verenig, is
die verkeerde ding. En mense loop blindelings daarin.
God het reeds die ding op die aarde gesit om hulle te verlos. Maar hulle dink dit is 'n klomp
fanatisisme. Hulle wil dit nie hê nie. Dit blyk te wees. Hulle dink dat hulle iets daaromtrent moet doen.
Hulle moet hul eie stelsel maak. God het die stelsel reeds hier, Sy Woord. Maar ons wil Dit nie hê nie. Ons
bevind ons dus vandag net soos wat hulle toe was.
49 En nou, aangesien mense so gemaak is om so te wees ... Let op, julle sê ... Ek weet dat ek baie tyd
neem, maar ek wil nie daarna kyk nie, want dit maak my senuweeagtig. Sien?
Politiek; nou vat ons soos ... Laat ons net vat byvoorbeeld ... en kyk of mense gemaak is om in drie
klasse te wees. Kom ons vat politiek. Daar is sommige wat rooiwarm is vir 'n man. En 'n ander groep wat
hom haat. En 'n ander groep weet nie wat om te doen omtrent hom nie; hulle weet nie wie nie, en dit
veroorsaak verwarring.
Hierdie man het gesê: “O, hy is 'n wonderlike man. Hy sal vir ons die beste President wees.”
Die ander een het gesê: “Hy is niks anders as 'n afvallige nie.”
Toe sê die tussenin een: “Nou weet ek nie wat om te doen nie.” Sien? Sien, ons is so gemaak. Ons is
so gemaak. Dit is hoe mense is. Dit moes so wees om God se groot ekonomie te vervul. En om Sy
vervulling te maak wat Hy hier op aarde wil bereik, moes die mens so ontwerp word. Een is reg. Die
ander een is verkeerd. En die ander een is tussen die twee. Dit was nog altyd so.
50 Let op, hulle doen dit elke keer as hulle nie weet nie ... Die man tussenin, dit is 'n slegte plek want:
een kan die saak wys, want hy dink hy is reg; die ander een kan wys hoe hy dink hy is verkeerd; en die
tussenin een weet niks van die saak nie, hy weet nie watter kant toe nie. En dit is net presies die
manier hoe dit in godsdiens is. Mense doen dieselfde ding vandag omtrent hulle Ewige bestemming.
Nou gaan ons seerkry, net 'n minuut. Hulle doen dit met hul Ewige bestemming. 'n Man sal afgaan
hier by hierdie ... om te eet. En as jy 'n spinnekop in jou bak sop kry, dan wil jy die maatskappy of
daardie restaurant dagvaar. Wel, jy sou nie daardie sop eet nie, dit kon vergiftig wees. Jy sal dit glad nie
vat nie, 'n groot kakkerlak of iets wat in 'n bak sop gekook is. Wel, jy sou dit glad nie wou hê nie. Dit sal
jou siek maak om daaroor te dink. Maar tog, sal jy toelaat dat 'n klomp teoloë iets in jou keel afdruk wat
jou 'n miljoen myl van God sal stuur en dit afsluk. As, “Die mens sal lewe volgens elke Woord wat uit die
mond van God gaan.” Dit is 'n ketting waarmee jou siel oor die hel hang. En soos ek al voorheen gesê
het: ''n Ketting is die beste op sy swakste punt.“ Een skakel om te breek ... dit is al wat jy hoef te doen
is om een daarvan te breek; dis al. Die res van hulle sal laat los saam met dit. Dit is net so sterk as sy
swakste skakel.
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51 Nou ... En 'n persoon wat weet as jy daardie sop eet met 'n giftige spinnekop daarin, sal dit jou
waarskynlik siek maak. Jy sal na die hospitaal moet gaan en jou maag uitpomp en baie probleme moet
deurmaak. En dit kan jou eintlik doodmaak. Maar, goeiste! Jy sou ... Wel, jy sou nooit na so 'n plek gaan
nie. Jy sal nooit weer die deur wil verdonker nie, omdat jy bang is dat jy vergiftig sal word en sterf. En
dan sal julle absoluut aansluit, julle name sit op die boeke, en veg vir die spesifieke saak wat die Bybel
gesê het: “Dit beskadig nie jou liggaam nie, maar stuur jou siel hel toe.” Sien? Hoe vreemd dat mense dit
doen. Hulle het ... Hulle neem hul Ewige bestemming en baseer dit op 'n teologiese term. En jy kan vir
hulle die Skrif bring en sê: “Dit is wat die Bybel gesê het. Hier is dit reg hier.”
En die teoloog kyk daarna: “Wel, dit was vir 'n ander dag.” Sien? En julle luister na hom. Jy kyk wat
God sê. 'n Regte, ware Christen luister net na daardie Woord, en dis al. Mens van God leef volgens
daardie Brood.
52 Let op, sommige glo in die Woord. Terwyl daar ander is wat glo in hulle denominasionele interpretasie.
En daar is ander, deur hierdie verwarring, wat nie weet wat om te glo nie.
Nou sommige van hulle het gesê: 'O, hierdie Wêreldraad van Kerke, dit gaan die ding wees. Dit gaan
ons almal een maak. O, dit is net so.“
En ander sê: 'Wel, dis van die duiwel! Hier staan dit in die Skrif.“
Dan sal die mens wat nie tyd neem om te gaan sit en bid en dit ondersoek nie, hy sê “Ag, vergeet
dit.” Uh-huh. Vergeet dit? Dit is jou ... deur jou verklaring, broer, deur jou posisie, deur watter term jy
neem, gaan jou stuur na jou Ewige bestemming waar jy vir ewig sal wees. Moenie dit doen nie.
53 Dit is nodig dat ons sit wanneer enigiets soos dit gebeur. En 'n vraag, soos in die dae van Jesus; met
hulle koms, het die kerk gesê: “O, Hy is net 'n afvallige. Daar is niks omtrent Hom nie.”
Maar Een het gesê: “Deursoek die Skrifte.” Hy het gesê: “In Hulle dink julle dat julle die Ewige Lewe
het, en Hulle vertel julle Wie Ek is.”
Dan moet mans, vroue, met enige Christelike status, of belangstelling in hulle Ewige bestemming, die
Skrif ondersoek en sien Wie Hy was. Dan sal die vraag nie wees: “Wie is dit nie?” Hulle sal sê: “Hier is
Hy!” Dit is die verskil. Sien, dis mense, hulle is net geneig om so te wees. Sommige is daartoe georden.
Moeilik om dit te sê, maar dit is waar. Dit wys dit. Sien?
54 Nou, vandag, sommige sê: “Ek glo die Woord. Die Woord is Waarheid; elke Woord Daarvan.”
Ander sê: “Ag, ons predikante leer die soort ... Hulle weet wat om te sê van Dit.”
'n Ander een het gesê: “Wel, ek weet nie. Ek het by hierdie een aangesluit. Ek het nie daarvan
gehou nie. Ek het hierheen gegaan en by hierdie een aangesluit. Ek weet nie aan watter een om te
behoort nie.” Sien? Dis presies hoe dit toe was, dieselfde soort skare. Wel dit was nog altyd so van die
begin af en dit sal altyd wees.
55 Nou laat ons kyk na die Bybel Waarheid oor hierdie saak, en kyk of dit reg is; net vir 'n paar minute
nou ... Adam ... In die begin het dit so begin, presies soos ons dit vandag het, het nie 'n bietjie verander
nie. Adam was 'n “gelowige.” Satan was 'n “ongelowige”; hy het nie die Woord geglo nie. So hy het Eva
gekry, wat “nie seker” was of dit reg of verkeerd was nie. Sien? Satan, die ongelowige ... God het gesê:
“Die dag wat jy daarvan eet, daardie dag sterf jy.”
Satan het gesê: “Dit is nie reg nie.” Sien, en hy het dit nie geglo nie. Adam het Dit wel geglo. Dus
het hy gewerk aan die een wat tussenin was. Hulle kon net nie onderskei ... sy kon net nie sê nie.
56 Nou, let op, die vrou hier verteenwoordig die toekomstige denominasionele kerk genaamd bruid. Dit
kom alles voor in Genesis. Dis 'n saad. Jy begin in Genesis; en jy sal jou storie reguit kry. Sien? Nou, hier,
sy het die kerk van hierdie dag verteenwoordig, want sommige sê (nou ons vat Presbiteriane en
Lutherane, en almal wat kom, hierdie sakemanne, ensovoorts): “Ons wil graag ... Ons wil die doping van
die Heilige Gees hê. Ons wil dit graag kry.”
Besef julle die dag waarin ons kan wees? Sien? Dit kan wees dat hulle Dit nooit kry nie. Weet julle
dat Jesus gesê het: “Toe hulle, die slapende maagd ... ”?
Nou, onthou, die slapende maagd het geroep vir olie. Dit was alles geseël. Sy het dit nie gekry nie.
Sy het dit nooit gekry nie. Besef jy dat nadat die Bruid weg is, weggeraap na die Hemel, sal kerke steeds
aangaan, mense sal dink dat hulle gered word en alles net soos dit altyd was. Gaan voort net soos dit in
die dae van Noag was. Hulle het voortgegaan om te eet, te drink en alles net soos hulle altyd gedoen
het. Hulle het dit nie geweet nie, maar die deur was toe. En dit kan wees, vriende, dat die deur enige
tyd kan sluit. Miskien alreeds, vir al wat ek weet. Ons weet nie.
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57 Daar sal net 'n paar van hulle wees wat ingaan. Ons weet dat “Soos dit in die dae van Noag was
(agt siele is gered), so sal dit wees met die koms van die Seun van die mens.” Daar sal net 'n paar siele
gered word. Ek sê nie agt nie. Miskien agthonderd of ... Ek weet nie hoeveel nie. Agtduisend ... Ek weet
nie. Agtmiljoen ... Ek ...
Maar julle sien, die Bruid gaan nie net bestaan u it die groepies wat hier op aarde is nie. Met die
sewende wag, met Sy koms, het al die maagde hul lampe gereed gemaak. Van die begin af, het elkeen
wat die gesalfde Woord deur die eeu geglo het, voortgekom. Soos die piramide (die onderste deel), en
kom op ... Maar die Hoofsteen moes kom om die hele ding reg te maak en om dit 'n piramide te maak.
Sien, sit dit bymekaar. Nou, die Bruid sal bestaan uit almal deur die eeue heen, wat geglo het en Christus
aangeneem het as hul Verlosser.
58 Nou, Eva was nie seker nie. Adam het haar vertel en gesê: 'Nou, God het gesê, Liefling, dat, “Die
dag wat jy daarvan eet, daardie dag sterf jy.''
Maar hulle het gesê ... Satan het gesê: “Sekerlik dit kan tog nie reg wees nie. Kan jy dink dat 'n
Vader Sy kinders so sou behandel ... Net 'n bietjie pret, so iets. Dit is sekerlik nie so nie.” Sien?
En wat het haar uiteindelik gedraai? Sy het gedraai na die “sekerlik.” En dit is presies wat die kerk
vandag doen, presies. “O, sekerlik ... Ons is 'n groot kerk. Ons is 'n wonderlike klomp mense. Ons was
lank ... Al hierdie goed wat hulle fanatisisme noem, hierdie goed wat hulle doping van die Heilige Gees
noem en alles, dit is onsin! Sien, dit ... Daar bestaan n ie iets soos dit nie. Ag, sekerlik ... Ek betaal
tiendes. Ek gaan kerk toe. My ma was by die ... Sekerlik God ... ” Maar, God het anders gesê, en dit is
hoe dit gaan wees, net in die smaak van Sy Woord. Hy het gesê wat hierdie Laodicea kerkeeu sou wees.
Ek het 'n spesiale boek wat verskyn oor dit, binnekort as die Here wil, sien, van hierdie Laodicea, om te
wys dat dit reeds verby is, dat sy reeds daarin verseël is, en Christus is aan die buitekant. Het nooit
gesê dat Hy weer terug inkom nie, julle weet. So ons vind dit vandag, die Woord uitgesit, net soos dit
altyd was.
59 Nou, let op, Moses, die gesalfde Woord ... of ons noem hom eerder ... Ek hoop dat julle sal verstaan 
as ek sê dat hy die Messias was. Hy was die gesalfde Woord wat beloof is vir daardie dag. Moses was!
Glo julle dit? Natuurlik, die woord Messias beteken “die gesalfde”. Sien? Nou, Noag was die gesalfde van
sy tyd. Abraham het gesê dat daar ... Sy mense sou vierhonderd jaar bly in slawerny, en hulle sou deur
'n magtige hand uitgebring word, en wat hy sou wys: sy tekens en wonders ... en die geslagte wat volg,
en wat sou gebeur. En Moses het daar gestaan, die gesalfde Woord van daardie dag. Daarom kon hy sy
hand in die boesem steek. Hoekom? Hy het in die Teenwoordigheid van God gestaan. Amen! Die groot
Shekinah Glorie rondom hom. Elke skuif wat hy gemaak het, het God verteenwoordig. Dis is waar die kerk
nou behoort te staan. Reg! In plaas daarvan, is ons in een of ander woedebui van een of ander
denominasie-ding.
60 Maar Moses was aangetrek en hy het eenkant toe gekom. En daar was daardie Kolom van Vuur wat
gehang het in daardie bos. En hier staan Moses gesalf. Ongetwyfeld die man het nie eers geweet wat hy
doen nie. Die simbole wat aan hom gegee is toe hy daar met sy herderstaf gestaan het, en weet dat dit
'n staf in die woestyn sou wees. Dit het in 'n slang verander en toe 'n versoening geword; wat die slang
gedoen het, in die wildernis. Al die dinge wat hy gedoen het ... Dit was tekens en stemme wat met die
mense gepraat het. Kyk, daar was iets wat met hom verbind was. En Moses mag dit miskien nie eers self
geweet het nie, maar hy was die gesalfde Woord van daardie dag. Hy was die gesalfde Boodskapper. So
as hy die Boodskapper van daardie uur was, was hy die Messias van daardie uur. Hy was die gesalfde
een.
Nou, hy, Josua en Kaleb, was die gelowiges in die groep (let op) en het probeer om ander die
Waarheid te leer. Maar sien, Satan (Datan en Korag) het veroorsaak dat ander in die woestyn omgekom
het. Nou, wat was die probleem?
61 God het Moses geroep. Hy wou nie gaan nie. Daardie profete moes sulke dinge doen totdat hulle ...
Dit was 'n moeilike ding om te doen. Hulle wou nie uitgaan en geminag word nie. Hulle wou broederskap
hê en met die res van hulle gaan en saam met broers gaan. Maar julle sien, net soos ... Ek glo ... Ek
vergeet watter profeet dit was, het gesê: “As ... ”Ek wil dit nie doen nie,“ (met ander woorde) ”maar my
hele hart sal vlam vat.“ God het gespreek en ek moet dit doen.” Of hulle daarvan gehou het; of hulle
hom gekruisig het; of hulle hom gestenig het; wat hulle ookal gedoen het ... God het in sy hart
gespreek, en hy moet Dit sê. Nie om anders te wees nie, maar om gehoorsaam te wees.
“Gehoorsaamheid is beter as offerhande; luister, tot by die vet van ramme.” Kyk, dit was in sy hart. Hy
moet dit doen. Dit was sy lewe. Hy kon dit nie hou nie. Daar was iets, 'n polsing, wat hulle gedruk het.
Hulle kon dit nie seën of vervloek nie. God het soveel volkome beheer oor hulle gehad totdat Hy hul stem
was, hulle optrede. Halleluja!
Gee my 'n kerk wat so volkome met God gesalf is totdat elke aksie en beweging SO SPREEK DIE HERE
is, loop in daardie Shekinah Glorie, ek sal jou 'n Messias (gesalfde van God) wys wat op die aarde staan.
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62 Daar het Moses gestaan by hierdie brandende bos en die Shekinah Glorie. Daar gestaan, gesalf, hy
het skaars geweet wat hy doen. Hy het net gehoorsaam wat die Stem gesê het: “Steek jou hand in jou
boesem. Trek dit uit. Tel die staf op. Verander dit in 'n slang. Gooi dit weer neer.” Maak nie saak wat
enigiemand anders gesê het nie, hy het dit gedoen.
Gesê: “Here, wys my U Heerlikheid, en ek is gereed om na Egipte te gaan. Ek is nie 'n welsprekende
man nie. Ek kan nie goed praat nie. Maar laat U my net U Glorie sien.” En Hy het dit vir hom gewys. En
hy het afgegaan en dieselfde goed geneem, om te toon dat hy die gesalfde Messias was. Daardie man
het stof van die aarde opgetel en dit in die lug gegooi, en vlieë en vlooie het uit die stof gevlieg en die
aarde bedek. Wat kan skep, behalwe God? Het water uit die rivier gevat en dit op die oewer gegooi; en
elke druppel water regoor Egipte het in bloed verander. Wat kon dit doen, behalwe God? Wat was dit? Hy
is so volkome oorgegee aan God se gesalfde Woord tot hy die Messias was.
Die Egiptenare het probeer om dit van die hand te wys ... Die ongelowiges het probeer om dit van
die hand te wys. Die skyngelowiges het hul plan probeer. Maar God se Woord het hulle reguit na die
Beloofde Land geneem. Dis reg. Hulle was gesalf. Hulle was ... Hy was die Messias.
63 Nou kom die vraag op buite in die wildernis. Hier is waar dit bring ... Kyk, nou, ek wil hê dat julle
moet sien, my broers. Onthou nou, hierdie mense het die seëninge geniet. Hulle het die prediking van
hierdie profeet geniet, hierdie gesalfde een. Hulle het hom geglo. Hulle het hom gevolg. Maar daar het in
die wildernis opgestaan, een met die naam Datan, en een met die naam Korag. En hulle het gesê: “Dit
moet 'n eenmansaak wees. Moses dink dat hy die enigste een is wat God geroep het.”
Daardie eenman Boodskap, hulle wou dit nie hê nie. Nee, hulle wou dit nie hê nie. God het nooit
anders as met net een persoon gedeel nie. Dit is altyd 'n eenman Boodskap. Wanneer het Hy ooit met
die mense gedeel, buiten net een persoon? Dit is 'n individu. Dit is nie 'n groep nie. Julle is
verantwoordelik teenoor God, elkeen van julle. Jy sê: “O, ek glo dit.” Jy doen net ... Wat jy doen, jy
geniet dit net. Jy dink oor 'n gedagte.
64 Hier is 'n vrou wat hier staan. Ek is 'n jong man wat wag om te trou. Sy voldoen aan my spesifikasies
in alle opsigte. Sy is 'n lieflike Christen: sy lyk soos een, sy trek aan soos een, sy tree op soos een, sy
leef soos een. Ek moet erken dat sy vir my 'n goeie vrou sal maak. Maar sy is nie myne voordat ek haar
nie vir myself neem nie.
Dit is soos die Boodskap is. Jy kan daarmee simpatiseer en sê: “Dit is reg.” Maar jy moet dit self
neem om deel daarvan te word. Dan word jy en die Boodskap een. Dan is die salwing met jou, soos dit is
met die ander.
65 Nou, Satan, hy het dit nie geglo nie. Datan ... Hy het Datan-hulle gekry om dit nie te glo nie, en het
veroorsaak dat hulle almal vergaan.
Maar jy sê: “Wag 'n bietjie, Broer Branham, jy het gesê: ”Drie: Moses, Joshua en Kaleb.“ Dit is
presies reg. Dis wat daar was. ”Maar hier sê jy net: “Twee.” Jy sê hier dat “Daar was 'n ... ”
Jy sê: “Die bonatuurlike Satan.” Maar daar was bonatuurlike God, ook, wat hierdie drie gesalf het.
Nou, Satan is net gesalf. Maar die ander een kom, die ander een kom, wag net 'n paar minute. Hy
verskyn op die toneel, sy naam is Bileam. Hy is 'n geldgierige profeet; sogenaamde profeet, vals profeet.
66 Daar is altyd allerlei profete. En altyd met Israel en saam met die groep, was daar altyd profete;
hulle: flikflooiend, saamryende profete, wat saam geloop het en die goeie woord van die koning wou hê,
en 'n voordeel, en, reg, soos Agab vierhonderd van hulle gehad het, almal geklee in hul kerklike styl. En
hy het jou vertel ... hy het vir die groot koning daarbo vertel, die Josafat, gesê: “Wel, sekerlik, ek het
vierhonderd, almal goed opgelei, Hebreeuse profete.”
En almal het gekom en geprofeteer. Maar daardie man het genoeg van God in hom gehad om te weet
dat dit verkeerd was, want hy het geweet dat Elia daardie ding vervloek het. En hoe kon God seën wat
Hy vervloek het? Hy kon dit nie doen nie. Hy het gesê: “Het jy nog een wat ons kan vra?”
Hy het gesê: “Ja, jy het een hier buite; Miga, die seun van Imla. Maar,” het hy gesê, “ek haat hom.”
Gesê: “Hy is altyd op ons en veroordeel my en vertel my alles wat sleg is.” Hoe kan ... Die Leeu het
gebrul. God het gepraat. Wie kon nie die Waarheid praat nie? Toe dit teenstrydig was met die Woord van
God, moes hy die ding vervloek. Hulle het dit altyd gehad, die vals profeet. Maar hulle het altyd 'n ware
een gehad, ook. Onthou, daar was nie 'n hele skool van hulle nie. Daar was een van hulle. En so is dit op
enige dag. Dit is hoe dit is vandag.
67 Die Profeet van die dag is hierdie Woord. Dit is reg. Die Profeet, vandag, is nie al hierdie verskillende
... Daar is 'n Metodiste profeet, 'n Baptiste profeet, 'n Pinkster profeet, allerhande soorte profete rond,
regoor die land. Maar bly steeds: daar is Een Ware Profeet, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid.
Dit is reg. Jesus Christus! En Hy is die Woord. Dit is reg. Hy is die Woord: die Gesalfde Woord van die uur.
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68 Let op Hom nou, soos ons verder aangaan. Ons vind uit dat Joshua en Kaleb ... En hier kom Bileam in
die huurling profeet. Wat het hy gedoen? Hy het geloop regoor elke Woord van God, nadat God hom dit
gewys het. Hy verteenwoordig die denominasie, vandag. Ons sal net in 'n paar minute wys; Datan, wat
hy was, en wat die res van hulle was. Nou Bileam het die denominasie verteenwoordig. 'n Persoon wat
nie ... behoort beter te weet. Hy het geweet dat dit verkeerd was. Maar wat het hy na dit gedoen? God
het hom 'n waarskuwing gegee, en steeds het hy dwarsoor daardie waarskuwing geloop. Hy was so mal
oor geld en gewildheid dat hy aan hulle kon behoort. En so is die kerke vandag, loop reg in daardie
Wêreldraad van Kerke. En elke waarskuwing ontplof oor die hele land, en tekens en wonders in hierdie
laaste dae. Hulle loop reguit daarin in elk geval, omdat hulle hou van die lof van die mens meer as wat
hulle die Woord van God liefhet.
69 Ek het 'n goeie vriend buite erens, wat die boodskap preek; 'n Pinkster, wat mense vertel en probeer
om die kerk saam te verenig. Sê dat “ons moet hierin kom, hierdie ekumeniese beweging.” Wel, sommige
in hulle ... die kerk van Christus. Baie van hierdie denominasies wat nie eers in die maagdelike geboorte
glo nie, en al hierdie verskillende dinge, en hulle almal behoort daaraan. Hoe kan twee saamloop tensy
hulle saamstem? Dan, het julle gesê “Amen” daarvoor, ek wonder nou hieroor: Hoe kan 'n mens dan sê
dat hy 'n Christen is en vervul is met die Heilige Gees, en ontken dat daardie Woord gister, vandag en tot
in ewigheid dieselfde is? Die Heilige Gees in jou sal daardie Woord beklemtoon, elke Woord, “Amen. Amen.
Amen.” Wanneer die Woord iets sê, sê jy: “Dit is die Waarheid.” Amen! Die ... omdat jy met die Woord
saamstem. Jy stem saam met God. Jy en God is een. God is in jou. Jy is Sy seun of Sy dogter, maak jou
'n messias vir Hom, die gesalfde Woord wat in jou uitleef.
70 Let op, Bileam het regoor hierdie dinge geloop. Hy was 'n perfekte denominasie en 'n perfekte
antwoord vir hulle smaak. Dit is wat Datan wou hê. Dit is wat Korag wou hê. Hulle wou 'n organisasie
daaruit maak. Gesê: “Ons het heilige manne oral hier.”
Ek gee nie om hoe perfek twee mense saam sou loop nie, daar is 'n verskil in hulle. Ons neuse is nie
eenders nie. Ons duimafdrukke is nie dieselfde nie. Daar is baie dinge aangaande ons ... Tog kan ons
mekaar 'n bloedoortapping gee, selfs in 'n tweeling, en hulle is steeds anders. Dan, julle sien, God laat
net een persoon in daardie beweging kom, en die ander glo daaraan.
71 Hy het een man gemaak en baie mense uit daardie man. Soos almal in Adam sterf, leef almal in
Christus. Hy het een manier van die dood gemaak, en hulle het almal daarin geloop. En Hy het 'n
Lewenswyse gemaak, en almal wat daar loop het die Lewe. Vanaf een Man, nie 'n dosyn mense wat
doodgaan nie. 'n Dosyn mense hoef nie te sondig nie. Een man het een sonde gedoen. Een Man het die
volledige boete betaal. Daar hoef nie meer op jou knieë gekruip te word nie, en sê Loof Maria, en al
hierdie ander dinge, en hulde bring aan dooie mense nie. Jesus het gesterf sodat die Geskenk van God
gratis kon wees. Hy het die skuld heeltemal betaal. Maar julle sien, maar ons wil iets anders daaroor te
sê hê.
72 Kyk nou hierna. Hierdie mans het gestap daarheen en gesê: “Wel, jy probeer om jouself die enigste
mens te maak tussen die klomp. Jy dink jy is die enigste een.”
En Moses was uitgeput met hom. Hy het teruggegaan en gesê: “Vader ... ”
Hy het gesê: “Skei jouself af van hulle. Ek ... ”
“Almal wat aan God se kant is, kom hier.” En Hy het die aarde oopgemaak en hulle is ingesluk. Is dit
reg? Dink net daaraan, broer. O, goeiste! Waarom het hulle hom nie geglo nie? Waarom het hulle nie
geglo dat hierdie Moses daardie leier was, van God nie? Waarom wou hulle met hom baklei? Murmereer en
kla altyd, wanneer hulle die hand van God gesien en daaronder beweeg het ... En Moses ... God het
bewys dat Moses Sy gesalfde Messias was. Sien julle? En dan net ... Kyk, diep in hulle hart wou hulle
iets anders gehad het.
73 Wat het met julle Pinksters gebeur? 'n Paar jaar gelede het julle gekom uit die gemors wat
denominasie genoem word, om julle self Pinkster te maak. Waarom wou julle weer teruggaan daarin? Die
dop moes kom. (Die Saad was nie hier nie, nog nie.) Sien? Let op, dit is net soos hulle dit gedoen het.
Dit was in hulle hart. Hulle moes dit doen.
Nou, kyk, Datan het 'n idee gehad dat hulle almal 'n groot godsdiens daaruit kon maak. Julle weet,
selfs die apostel Petrus het dieselfde idee gehad op die Berg van Verheerliking. Hy het gesê: 'Laat ons
hier drie tabernakels bou; een vir Moses, en een vir die wet, en een vir die profete, een ... “
En terwyl hy nog gepraat het, het daar 'n stem afgekom, wat gesê het: “Dit is My geliefde Seun.
Luister na Hom.” Dis toe hulle teruggekyk en slegs Jesus gesien het. Daar het Hy gestaan. Hy was die
Woord. Dit is al wat jy hoef te hoor, is daardie Woord. Dit is Hy in enige eeu. Kyk wat die Woord vir
daardie eeu sê, en kyk hoe God dit salf, en met Dit is. Dis al.
74 Hulle het die Kolom van Vuur gevolg na die Beloofde Land. Diegene wat dit deurgegaan het, het, die
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ander het omgekom. Let op, hulle wou die Woord hê gemeng met die wereld ... en het veroorsaak dat
hulle gefouteer het. Let op wat dit aan hulle gedoen het. Die Woord ... Hulle het dit gemis omdat hulle
nie die gesalfde Woord wou aanvaar nie. Sien, jy moet die vals een hê ... Eerstens moet jy die regte een
hê, om 'n vervalsing daarvan te maak. En daar het hulle dit gehad, en God het getoon dat Hy nie
daarmee was nie.
75 Dink net hoe volmaak die Woord aan hulle bekend gemaak is, deurdat dit aan hulle bevestig is. Alles
wat Moses geprofeteer het, sou plaasvind. Dat hy hulle geroep het om hulle na hierdie Beloofde Land te
neem. Alles wat Moses geprofeteer het, het net daar gebeur. Geen Woord Daarvan het misluk nie. Wat 'n
voorreg moes dit gewees het om te weet dat jy in die woestyn wandel ... En daar, na ... Toe hy hulle die
Boodskap vertel, moes hulle dit eerstens glo. Maar nadat hy hulle daaruit gekry het, het God gesê: “Ek
sal aan hulle bewys dat Ek daardie Kolom van Vuur is wat julle in die woestyn ontmoet het.”
Toe het Hy gesê: “Versamel hulle almal rondom die berg.” En Hy het afgekom op die top van die Berg
Sinaï. En God het begin om dit uit te basuin.
En die mense het gesê: “Moenie dat God praat nie. Laat Moses praat. Moenie laat ... ”
God het gesê: “Ek sal nie meer so met hulle praat nie, maar ek sal vir hulle 'n profeet opwek wat in
My Naam sal spreek.” Sien? So ons vind dat dit die manier is hoe God dit altyd gedoen het. Waarom kon
hulle dit nie aan die begin sien nie? Sien al hierdie dinge, en murmureer dan teen die Boodskap wat hulle
na die Beloofde Land sal lei; wat hulle reg laat begin het, en hulle na die Beloofde Land sou vat. Maar
nog steeds ... hulle moes daarteen murmureer. Dink, hoe perfek ... hoe hulle aldag kon loop, saam met
die Here. Wat 'n lewe om te leef, reg in die wildernis! Snags ... Eet manna in die oggend, wat oornag
geval het.
76 Julle weet, dit het so algemeen geword vir hulle totdat hulle gesê het: “Ons siel verafsku hierdie
Brood.” Sien? En so is dit met ons. Ek dink net aan die klein groepies wat ons ... net in my eie bediening,
regoor die land. Sien nie net genesing en dinge nie; dit was nog altyd. Genesing; God het altyd êrens 'n
genesende uitkoms gehad. Selfs Hy het een keer 'n Engel by die poel gehad. En Hy ... allerhande dinge.
Die koperslang in die woestyn. Julle het altyd simbole van genesing gehad. (Dit is nie waaroor ek praat
nie.) Genesing is een ding wat die aandag trek van die mense. Enigeen sal bydra vir 'n genesingsdiens.
Hulle sal skenk vir 'n sangfees. Maar as dit kom by 'n arme verlore siel, wil hulle niks daarmee te doen hê
nie. Sien, nou is dit nie omtrent reg nie? Ons het alles ... aan 'n arme verlore siel. Wil niks daarmee te
doen hê nie. Hulle sal hom laat rondtas in enigiets. Sê: “Wel, dit is goed en wel, hy behoort aan die kerk.
Dit sal niks seermaak nie.”
77 Maar nou, ons vind hier ... (Gaan nou afsluit so vinnig as wat ons hier kan.) Dink aan hoe perfek dit
was. Ek kyk deur die dae wat ons hier op hierdie aarde was. Kyk wat die Here God gedoen het. Het begin
met groot tekens, en wonders, en wonderwerke, wat ons almal geniet het. Kyk dan ... Dan kom die
Boodskap daarna.
Kyk wat plaasgevind het. Loop saam, nie net jy alleen nie, mense saam met jou. Sien 'n groep Engele
wat uit die Hemel kom, die hele aarde skud, en staan net daar. En die koerante skryf daaroor; toe dit
voorspel was maande en maande voordat dit sou plaasvind. Daar het Hy gestaan, en gesê: “Die tyd is
op hande, keer terug. Maak die Sewe Seëls van geheime oop wat deur die reformasies en dinge
weggesteek is, bring dit na vore.” Dan kom die preek Saad van die Slang, en al hierdie dinge soos dit. En
wat doen die geestelikes? In plaas daarvan om te sê ... “Wel, Luther het dit of so gesê?” Hulle het ...
Hulle sal dit nooit sien nie. Sien? Maar wat 'n voorreg is dit vir ons wat glo; om in die Teenwoordigheid
van God te wandel, elke dag.
78 Staan daar en sien 'n warrelwind uit die lug kom. Dit het 'n berg amper in twee geblaas, daar waar
ons gestaan het; het die toppe van die bome afgesny en sulke dinge. En 'n ontploffing van Woord het
uitgekom en daar drie keer geskud en gesê: “Kyk hoe dit na die Weskus gaan.” Het oorgegaan daarheen
en Alaska geskud. En reg langs die Weskus afgekom nou. Net presies.
Dag vantevore, het ek 'n klip gevat en dit in die lug opgegooi, en gesê, “SO SE DIE HERE, 'Die uur is
hier, oordeel sal begin op die aarde. Aardbewings en alles sal plaasvind. En die hele Weskus sal geskud
word ensovoorts.'” Kyk hoe perfek. Dag vir dag, alles presies soos Hy gesê het. Hoe kan ons dit
terugdraai, broers? Laat ons ons geloof teenoor Hom behou.
Hulle sê: “Wie is dit?” Ons weet wie Dit is. Dit is Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in
ewigheid, die Kolom van Vuur. In Moses se tyd, kyk wat het dit gedoen; tipeer die Kolom van Vuur
vandag. Dit is altyd ... Hoekom het hulle nie geglo dat Jesus die Woord is nie? Hulle het die verkeerde
interpretasie en begrip gehad. Net soos Eva het, doen hulle dit ook nou.
79 Toe was Bileam en sy leerstelling net reg vir hulle. En het presies aan hul smaak voldoen. By die
fees, kyk ... Met die Fees van die Moabiete, kyk ... O, wat Hy gesê het. Kyk hoe 'n prentjie dit vandag
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is, en hoe dit terug tipeer. (Ek hou julle te lank.) Maar kyk, let op, net vir 'n kort tydjie, die Fees van die
Moabiete. Kyk, as Hy hulle nie op een manier daar kon kry nie, Bileam het, toe het hy hulle saam
georganiseer. As hy hulle nie self kon vervloek nie ... Hoe meer hy gevloek het, hoe meer het God
geseën. Net aangehou ...
80 Sien, dit is wat hy aan die Pinksters gedoen het. Hulle het 'n paar jaar gelede gesê, toe julle almal
begin het, “Julle sal nêrens gaan nie. Daar was niks vir julle nie. Julle, julle sal uitbrand. Julle is net 'n
klomp fanatisisme.” Maar elke keer as hulle probeer om julle te vervloek, het julle weer reg teruggekom.
God het aangehou om Sy Boodskap te openbaar. Van die ou Vergadering af, heel terug in die begin, die
Algemene Raad. Toe het Hy ingebring waar hulle die Naam van Jesus Christus vir waterdoop ontvang het.
Toe het een hierdie kant toe gespring, en een daardie kant toe, en die een het weggegaan…; dit en dat
georganiseer. God het aangehou om te seën.
Nou, wel, hy het gesien dat hy julle nie kon vervloek nie. Sien? So wat gaan hy dan doen? Hy gaan
julle organiseer. Julle bring ... “O, ons is almal een in elk geval.” Sien? “Ons glo almal in dieselfde God.” So
dit is net wat Bileam gedoen het. En het Judas ons nie hieroor gewaarsku nie? Hulle het gefouteer in die
weg van ... in die leer van Bileam en het vergaan in die teenspraak van Korag. Het Judas, die pleegbroer
van Jesus, ons nie hieroor gewaarsku in die Bybel nie? Hulle is soos Kain, van die begin af, die huurling.
Die een wat kerk toe gegaan en kerke gebou het en 'n altaar gebou en geoffer het. Hulle fouteer in die
weg van Kain. Hulle het die pad van Bileam gevolg en het gesterf in die teenspraak van Korag. Judas lê
die hele ding uit net soos ons dit vanoggend doen, hier voor julle, soos ons dit gedoen het. Die hele ding
lê daar.
81 Hulle het omgekom in die teensprake van Korag. Dink net daaraan, hoe erg dit was. Net om te dink
aan wat daardie Korag ... Kyk, hy het gesê, “Nou, ons sal almal gaan na 'n fees. Ons is almal een.” Die
Moabiete het in God geglo. Dit was die kinders van Lot se dogter. Sien? “Ons almal glo in een God.”
Fundamenteel was hulle heeltemal reg. Hou Bileam daarbo dop, net so fundamenteel soos enige goeie
Baptis of Presbiteriaan vandag. Hy het daarheen gegaan en daar was Israel, die ongedenomineerde ...
Hulle was 'n nasie. Israel was nie 'n nasie nie. Dit was mense van daardie tyd. Hulle wou nie God se weg
gaan nie, na 'n tyd. Hulle wou soos die res van die nasies wees. Dis toe hulle misluk het. Maar solank as
wat hulle by God wil bly, is dit goed.
82 Bileam het uitgekom, afgekyk, gesê: “Wel, goeiste! Ek weet dat een van die predikante getroud is
met 'n ander man se vrou.” Al hierdie ander dinge, o verseker, hulle het baie gehad. Hy het vergeet om
die skree van die Koning in die kamp te hoor. Hy het nooit daardie geslaande Rots gesien nie, en daardie
koperslang wat daar gehang het vir 'n versoening. Hy het nie besef dat hulle nie gekoppel was aan enige
organisasie nie. Hulle was verbonde aan God se Verbond en het daarin gewandel. Sien? En Bíleam het
gesê, basies, “Bou vir my sewe altare.” Dit is wat Jehovah vereis het. Dit is wat Jehovah aan albei kante
gekry het. “Goed, sit sewe kalwers daarop.” Dit is wat hulle gedoen het daar onder in daardie kamp. “Sit
vir my sewe ramme daarop, want daar kom 'n Messias eendag.” Goed.
83 Kyk, fundamenteel was hulle albei reg; fundamenteel. Sien? Maar eendag toe hy sien dat hy hom nie
kon kry op dit nie, het hy gesê: “As ons dan net onsself saam kan organiseer.” En dit is waar hulle hul
fout gemaak het.
En dit is presies waar Pinkster sy fout gemaak het; toe dit weer soos die res van die kerke
georganiseer het. Ek is nie julle vyand nie. Ek is julle broer. Een van hierdie dae gaan julle uitvind dat dit
die waarheid is. Mag nog 'n rukkie neem, paar draaie van die son, maar eendag sal julle sien dat dit reg
is.
Toe het Bileam se leerstelling hulle getref net ... Dit is wat hulle wou hê. “Ons is almal een.” Sien?
So, daar het hulle gegaan. Al hulle profete en almal het reg met hulle saamgegaan. En dit was by die
fees, dieselfde het gesê: “En ons almal glo dat daar een God is. Kom ons glo dit.” Net waarna hulle
gesoek het, net presies.
84 Nou wanneer die Metodiste en Baptiste omtrent nie bymekaar kan kom as gevolg van hul organisasie
nie, maar wanneer daar 'n meesterorganisasie kom, dat ons almal bymekaar kan kom, goed dan. “O,” sê
jy, “die Pinksters sal dit nooit ontvang nie.” Hulle sal nie? Wat het hulle die ander dag in Missouri gedoen?
Julle lees julle koerante, sekerlik. Sien? Julle sal nie? Nee, nie julle Pinksters nie, julle mense; maar dit is
nie julle nie, dit is die regering daarbo wat julle beweeg. Dit is die kop wat julle laat draai. Dit is reg. Julle
moenie daarmee saamgaan nie. Julle moet wegbly van daardie ding af, dit is die merk van die dier. Raak
so vinnig moontlik vry daarvan. Sien? Dit is 'n eku ... Dit is daardie regeringshoof wat die beweging doen.
85 Ons sou nooit oorgegaan het en oorlog gevoer het met Duitsland of met die res van hulle nie. As die
... sommige van hierdie groot politici wat hier bo sit om nuwe gewere te maak en begin ... Ek wil nie geld
hê uit ... bloedgeld uit my eie kind nie, wat daar moet gaan en sterf daarvoor. Sien? Maar dit is wat dit
is, dit is die politiek wat dit doen. En die hele wêreld word beheer deur die duiwel. Dit is presies wat
Jesus gesê het. En dit sal nooit reg wees tot met die Millennium nie, wanneer Jesus kom en oorneem.
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Maar nou het ons hierdie probleme. (Maak gou dat ons nou kan klaarkom.)
86 Net waarna gesoek is ... net die ding. Dit is net wat hulle wou hê. Satan se oorwinning op die
Moabitiese Fees. Hy het 'n ander een wat kom, ook. Hy kry almal op dieselfde manier. Wag ... Almal
tegelyk! Dink net aan wat hulle gedoen het. Dieselfde as wat dit was. Dit het nooit 'n groot, lang, drie of
vier jaar nodig gehad om dit uit te rek nie. Hulle ... die vals profeet, die man wat oor die Woord van God
geloop het ... elke waarskuwing wat God oor die hele nasie gestuur het, en vir hulle gesê het: “Kom
daaruit! Kom daaruit! Kom daaruit!” Hulle wil dit nie doen nie. Hulle sal net daar bly.
Hulle ignoreer die Woord van God, ignoreer die Woorde, ignoreer die tekens, ignoreer die dinge waarin
ons is. En gaan net aan: “Ons gaan dit in elk geval hê. Ons gaan reguit aan. Ons moet dit hê. Dis al. Ons
is almal een.” Sien julle die dwaasheid van die duiwel? Dit is dieselfde ding wat hulle gedoen het tydens
die Nicaea Fees, in Nicaea, Rome. Hulle het 'n organisasie daaruit gemaak, en dit is wat gebeur het.
Satan het 'n Nicaea Fees gehad. O, goeiste! En sedertdien ... Luister, ek gaan nou 'n groot woord hier
sê. En julle op 'n band wat hieroor wil argumenteer, redeneer dit vir jouself, en die geskiedenis, en die
Bybel, sien, maar nie met my nie.
87 Luister! Elke keer as God 'n boodskapper stuur en 'n Boodskap begin ... En wanneer daardie kerk,
wanneer daardie groep mense na die denominasionele fees gaan ... Dit is waar hulle dit doen. Dis waar
julle Assemblies dit gedoen het. Dis waar julle 'Oneness' dit gedoen het. Dit is waar die res van julle dit
gedoen het, tydens julle denominasionele fees, en gooi julleself reg terug in dieselfde ding wat God van
die begin af vervloek het. Dis presies die Waarheid. Enigste tyd wat die kerk ooit 'n herlewing ... In
Luther se tyd, toe 'n ... Wat het gebeur? Metodiste ... deur die eeue heen ... Zwingli, Finley, Finney, al
die ander, toe hulle 'n herlewing gehad het, wat het hulle daarmee gedoen? Het dit reg in 'n
denominasionele fees gegooi en kruip saam met die res van hulle in, sit 'n handelsmerk op jou soos die
res van hulle. Dan het jy 'n klomp mense wat jou beheer. Die Heilige Gees kan nie verder beweeg nie. Dit
is presies. Jy begin iets preek wat die Bybel leer, soos dit, en die denominasie glo dit nie; sit jou reg uit.
Probeer dit een keer en kyk of dit reg is of nie. Julle sal sien dat dit die Waarheid is. Kyk, by die
denominasionele fees elke keer as hulle daartoe geroep word, daardie Bileam fees, bring dit moeilikheid.
O, Luther, Wesley, Pinkster, en almal is die slagoffers daarvan.
88 Let op, dit was toe, halleluja, toe Moses vorentoe getree e n gesê het: “Wie is vir my en God?”
Amen! Dit was toe dat die Leviet sy swaard uitgetrek en deur die kamp gegaan en alles doodgemaak wat
daarmee verband gehou het. Amen! Alles; elke man wat 'n Moabitiese vrou gehad het, het hulle saam
doodgemaak. Nou het die uur aangebreek. Waar is daardie man? Waar is Aäron se seuns, sommige van
die priesterskap wat bereid is om die Woord van God te vat, hierdie skerp tweesnydende Swaard? Het
gesê: “Wie staan vir my en God?” Waar is hy? Kan uitnooi, nooi uit, maar niemand antwoord nie. Sien
wat ek bedoel? Ons verstaan dit nie. Ons het net ... Daar is iets verkeerd. Let op, daar was hulle ... Dit
was toe dat Moses opgestaan en hierdie dinge gesê het.
89 Let op, hulle sonde, wat hulle daar gedoen het, toe hulle hulself met Moab gedenomineer en hulle
een liggaam gemaak het ... Daardie sonde is hulle nooit vergewe nie. Ek gaan net 'n minuut daarby bly.
(Dit is laat, maar net 'n minuut.) Hulle sonde is hulle nooit vergewe nie. Nie een van hulle het ooit die
Beloofde Land gehaal nie. Jesus het gesê, in ... Verskoon my. Johannes 6, het Jesus gesê; in Johannes
6, toe hulle gesê het: “Ons vaders eet manna in die wildernis” ... Hulle was Pinksters. Broer, hulle het die
manna geëet, hulle het die regte ding gehad.
Jesus het gesê: “En hulle, elke een, dood. Hulle het vergaan. Hulle is vir Ewig weg.” Hulle sonde is
hulle nooit vergewe nie. Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle verbond met God verbreek en met Bileam
georganiseer, die huurling profeet wat nie die waarskuwing van God wou neem nie; nie die Woord van
God wou neem nie; wou niks van God neem nie. Maar hy was vasbeslote om almal een te kry. Kan julle
die dwaasheid sien? Ek sou lank daarby kon bly, maar ek dink julle het dit gekry. Sien? Let op, hulle
sonde is hulle nooit vergewe nie; nie een van hulle wat onder daardie seëninge geleef het en daardie
manna geëet het nie en alles.
90 Toe die ware, regte Boodskap tot 'n kragmeting gekom het, het hulle dit georganiseer. “Ons sal
Moabiete en ons saamneem. Hulle is 'n groot organisasie, 'n groot nasie. Ons is nie eers ... Ons is nie
eers 'n nasie nie. Ons sal net onder mekaar trou en ons sal dan reg wees. Ons sal saam met hulle wees.”
En dit is nooit vergewe nie; hulle nooit, nooit vergewe nie.
Jesus het gesê: “Hulle, elke een, dood.” Vertaal daardie woord in die Hebreeus of Grieks, enige een,
of selfs in die Engels, dit beteken “Ewige skeiding”; vir ewig weg. Dit is reg.
O, ja, hulle het die wonderwerke gesien. Hulle het die Woord gesalf gesien. Hulle eet die manna wat
uit die Hemel kom. Hulle het die seëninge van die versoening geniet. Hulle het die Rots wat geslaan is Sy
water sien gee. Hulle het gedrink daarvan. Hulle was persoonlik vertroud daarmee. Maar as dit kom by
die verbreking van die Woord ... Moet jy dit nooit vergeet nie! Toe Jesus gesê het: “Ek en My Vader is
een,” het nie gesê daar is drie nie. Huh? Wanneer al hierdie ander groot beginsels van die Skrif ...

Wie Sê Julle Is Dit Hierdie?

17

91 Die ander aand het 'n man na my toe gekom om my te wys waar ek verkeerd was, of om oor die
drie-eenheid te praat. Ek het duisende goeie drie-eenheid vriende. Hulle is in daardie Babilon. Ek het baie
'Oneness' vriende in daardie Babilon, ook. Sien? Maar wat het gebeur? Hy het gesê: “Dit is terminologie,
Broer Branham. Glo jy in die drie-eenheid?”
Ek het gesê: “Verseker.” Ek het gesê: “Ek sal jou woord vat: terminologie.” Ek het gesê: “Hoe glo jy
dit?”
Hy het gesê: “Ek glo in een God.”
Ek sê: “Jy doen goed.” Sien?
Hy het gesê: “Ek glo daar is een God, en drie persone in die Godheid.”
Ek het gesê: “Is jy nie 'n student van BIOLA nie?”
Hy het gesê: “Ja.”
Ek het gesê: “Klink so.” Ek het gesê: “Dit spreek nie baie goed vir jou geleerdheid nie.” Ek het gesê:
“Drie persone en een God?” Ek het gesê: 'Volgens Webster, daar, dit moet 'n persoonlikheid wees voordat
dit 'n persoon kan wees. Jy glo in drie gode, meneer.“ Jy kan nie 'n persoon wees sonder om 'n
persoonlikheid te wees nie, want dit neem 'n persoonlikheid om 'n persoon te maak.
So sê hulle ... Hy het gesê: “Wel, Mnr. Branham, weet u, selfs die teoloë kan dit nie verklaar nie.”
Ek het gesê: “Dit is presies reg. Die Woord kom nie na 'n teoloog nie.” Uh-huh. Ek het gesê: “Die
Bybel is alles saamgebind in die Openbaring: ”Op hierdie rots sal Ek My Kerk bou, en die poorte van die
hel kan dit nie oorwin nie.“ Sien? Amen, daar is dit. Sien? Maar dan as dit kom by die daardie dinge ... O,
goeiste!
92 Nou ons wil vinnig maak en afsluit as ons kan. Ek moet sommige van hierdie Skrifgedeeltes en
aantekeninge los, sien. Nou, let op, hulle is nooit vergewe vir wat hulle gedoen het nie. Wat het hulle
gedoen? Hulle het die seëninge geniet. Moenie dit vergeet nie. Ek gaan dit weer herhaal. Hulle is nooit
daarvoor vergewe nie. Onthou, hierdie band gaan regoor die wêreld. Sien? Dit word gespeel in kampe in
Afrika, Indië, regoor die wêreld; in verskillende tale vertaal; en verskillende kampe, verskillende plekke.
Die sonde is nooit vergewe nie. Wat? Hulle ...
Jy sê: “Wel, seën God, ek het dit gedoen. Ek het dit gedoen. Ek het die Hemelse manna geëet. Ek ...
”
Ja, hulle het ook. En Jesus het gesê: “Hulle is elke een dood.” Maar as dit kom by die presiese
Boodskap, waar, hulle behoort nie daardie Verbond te verbreek nie, met 'n ander nasie. God was 'n
segregasionalis en Hy het daardie mense geskei, en hulle was nie veronderstel om enigiets te doen te hê
met iemand anders nie, trou met enigeen nie. En die ware, egte Kerk en Bruid van Christus, is verbind
met Christus wat die Woord is. En jy trou nie in enige organisasie, of enige denominasie nie. Jy bly
presies by Christus en daardie Woord, as 'n individu. Om dit te doen is Ewige skeiding van God. Ek hoop
almal verstaan dit.
93 Nou, in ons teks, dit was naby die Fees van die Pasga; was aan die gang. Dit was 'n verskriklike tyd.
Mense het aan die buitekant van die hekke geslaap. Elke pasga het dit gebeur. Hulle het buite op die
gronde gelê. Die herberge was vol en als. Dit was die pasga. Daar was groot verwagtinge daar. Die lug
was vol afwagting. (Nou, oor so vyf minute sal ons verdaag, Here wil, of tien). Almal was opgewerk.
Kyk, daar is drie klasse mense daar. Kyk, daar was groot verwagtings. Hulle het geweet dat hierdie
vreemde man na hierdie fees sou kom. Sommige van hulle het Hom liefgehad; hulle het Hom geglo.
Sommige van hulle het Hom gehaat; meeste van hulle het Hom gehaat. En omdat een Hom liefgehad het
en die ander Hom gehaat het, het die middelman nie geweet wat om te doen nie. Sien? Hulle het nie
geweet nie. Let op, die lug was vol verwagtinge. Een wat sê: “As Hy daar staan, sê ek vir jou ons sal
Hom noem ... Ons sal Hom 'n Woordtoets gee. Ons sal Hom laat staan bo by die hoëpriester. Ons sal kyk
wat Sy wysheid is teenoor Kajafas s'n.” Hy het dit reeds bewys. Sien?
94 “Maar ons sal dit doen: Ons sal sien ... Ek weet dat sommige van die groot leiers Hom sal vasvat.
Man, hulle sal daardie ou regsien. Hulle sal Hom laat weet wat Hy was, as hulle met ons priesters sukkel.
Man, hulle weet wat hulle doen. Hulle is slim mense. Hulle weet wat hulle doen.”
Ander het gesê: “Ek wonder wat hulle in elk geval met daardie man sal doen.”
Ander het gesê: “O, ek wag vir Hom om te kom. God is met Hom. Hy is daardie Woord. O, ek wil Hom
net sien.” Sien? O, hulle was verdeeld. Nou, kyk, diegene wat Hom wel geken het en Hom geglo het,
hulle sou geweet het by watter poort hulle moes wag. Sien? Hulle het geweet uit watter rigting Hy sou
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kom. Daar is groot verwagting, maar julle weet, daar was nie teveel wat Hom gesien het nie. Sien, daar
was baie wat Hom nie gesien het nie. So is dit vandag.
95 Sommige van hulle het gesê: “Hy is 'n goeie man. O, daar is niks verkeerd met Hom nie. Soos
Napoleon, Washington, was hy 'n goeie man. Maar, o, as onderwyser, nee, nee.”
Sommige van hulle het gesê: “O, Hy is 'n goeie man. O, Hy is net deurmekaar, dis al. Hy is 'n goeie
ou. Niemand kan iets sleg oor Hom sê nie.”
Ander het gesê: “Nee, Hy is 'n duiwel. Ek kan jou vertel dat daardie gedagtelees dinge en al hierdie
ander dinge, en dit is vals profesie. Dit is teenstrydig met ons leerstellings. Moenie soiets soos dit glo
nie.”
En die ander een het gesê: “Eer aan God, dit is God. Ek ken Hom. Ek sien.” En hulle het gewag. Nou
dis net soos ons vandag staan, net dieselfde ding: die Woord gesalf vir hierdie uur; die Laodicea
Kerkeeu.
96 Nou ons gaan afsluit net deur dit te sê. (Net 'n oomblik.) Drie klasse het op Hom gewag. So is dit
vandag, dit is reg, drie. Let op, die gelowiges het geskree. Sien? Sien? Sy bediening het veroorsaak dat
Hy deur sommige geliefd was, deur ander gehaat, en 'n ander klas het gewonder. Sien? Sy bediening ...
Laat ek dit weer aanhaal. Sy bediening, wat dit ook al was ... Ons weet nou, Dit was die Woord. Maar
Sy bediening het veroorsaak dat sommige mense Hom liefgehad het. Hulle was voorafbestem om dit te
doen. Sien, hulle het dit geglo. Hulle het dit gesien. Daar was nie meer nie ... Toe Nataniël daar kom en
Hy vir hom gesê het wat hy so gedoen het, het hy gesê: 'Rabbi, U is die Seun van God. U is die Koning
van Israel, geen twyfel in my gedagtes nie.“
Simon het daar gestaan, gesê: “O, Andreas, ek gaan nie oor nie. Ek het al die daai dinge voorheen
gehoor.”
“Maar,” Andreas, “jy behoort te kom. Jy moet kom, kom net een keer saam met my.”
En terwyl Hy daar sit, Jesus het hom sien naderkom, julle weet, naderkom. Het gesê: “Jou naam is
Simon. Jy is die seun van Jonas.” Daar was geen twyfel meer nie. Sien, dit is al wat daaraan was. Hulle
was daar. Hulle het dit geglo. Hulle het dit gesien. Hulle het geweet dit is wat die Messias moes doen as
Hy kom.
97 Hy moes 'n Profeet wees, want Moses het gesê: “Hy sal 'n Profeet wees.” En daardie onderdruktes
was vierhonderd jaar sonder 'n profeet. Dit het 'n profeet gevat om dit reg te stel, altyd in elke eeu. En
hier het Hy gestaan.
Was vir hulle geen twyfel nie. Hulle het daar met palms in hulle hande gestaan en wag: “Hy sal oor 'n
rukkie hier wees.” Afwagtend!
Die hele stad, gespanne. Hulle het gesê: “Dit is 'n klomp fanatici wat daar by die hek versamel is.”
Die ander een het gesê: “Ek wonder wat Hy sal doen as Hy hier kom.” Weet jy, ek glo regtig dat Hy
'n bedrieër is. “Ek glo hy het 'n haasvoet wat hy op sy oor vryf, weet jy, of iets dergeliks, jy weet.”
En soos hulle vandag sê: “O, dit is 'n soort geestelike telepatie.” Dis iets ... “ Hulle kan dit alles
verduidelik.
'n Ander een het gesê: “Dit is 'n duiwel. Bly jy aan hierdie kant van die stad. Jy moet niks daarmee
te doen hê nie. Moenie saamwerk in daardie byeenkoms nie? Moenie daarheen gaan nie, hoor. Ons gaan
niks daarmee te doen hê nie.” Drie klasse mense.
98 Kyk nou. Nou hier kom Hy die stad binnegery. Net presies wat die Woord gesê het Hy sou doen. Ry
op 'n klein donkie, kom in die stad. Diegene wat nie na die leerstellings gekyk het nie, nie na die Tempel
gekyk het nie, nie na al hierdie ander dinge gekyk het nie, nie na die priesters gekyk het nie, wat hulle te
sê gehad het. Die wat Hom geglo het, het daar gestaan met 'n palm in hulle hand. Wag net op die eerste
beweging. Jy het hulle nooit hoor sê: “Wie is dit wat kom?” nie. O, nee! Hulle het geweet Wie sou kom.
Hulle weet wat die Woord gesê het. Sien? En die ander klas, sien hulle terug in die stad? En toe hulle
hierdie geraas hoor: “Hosanna vir die Koning! Hosanna vir die Koning wat in die Naam van die Here kom.
Hosanna! Hosanna!” En al die geskreeu!
Die priesters hardloop uit om te sien waaroor al hierdie godsdienstige rumoer gaan. En die mense sê:
“Wie is dit?” Waarvoor was hulle daar, vriende? 'n Godsdienstige fees! Dieselfde God wat hulle gehad het
om hierdie Fees te orden, het vir hulle gesê dat Hy presies so daar sou wees, en hulle het uitgeroep:
“Wie is dit?”
99 Tye het nie verander nie. Mense is dieselfde ontwerp as wat hulle toe was. Hebreërs 13:8 sê: “Hy is
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dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid.” Nou gaan ek afsluit deur dit te sê: Die vraag is nie meer vir
hulle nie. Hulle het gevra: “Wie is dit?” Maar in 1964, is die vraag: “Wie sê jy is dit?” Waaroor gaan dit
alles? Het jy opgehou om die Skrif te deursoek? Wie dink jy is Dit? Is dit geestelike telepatie? Is dit 'n
wilde iets uit die wildernis êrens, soos hulle gesê het: “Johannes was 'n man, wild, het mense verdrink in
die water daarbuite.” Toe Jesaja gesê het dat hy daar sou wees, die voorloper. Maleagi het gesê dat hy
daar sou wees net presies so. Die profete het gesê: “Hierdie profeet sal opstaan om dit vooruit te loop.”
En hier was hy.
Hulle het gesê: “Dit is 'n wilde man. Bly weg van hom af. Sien? Moet niks met hom te doen hê nie.”
En hier kom die Messias, presies wat die Skrif sê: “Dat Hy op die vul van 'n donkie die stad sou inry.
Sagmoedig en nederig, op die vul van 'n donkie, die stad binnekom, sodat die Skrif vervul sou word.” En
hier staan die mense weer by 'n godsdienstige fees, soos Bileam, op 'n godsdienstige fees, en sê: “Wie is
dit?”
En vandag het die Skrif belowe vir hierdie uur, vriende, dit word vervul reg in ons midde, uur na uur.
Wie dink julle is dit? Kom ons bestudeer dit terwyl ons ons hoofde buig.
100 Liewe God, ons dink almal ernstig, diep, want ons moet dit doen. Dit is op ons hande, Here. Ons sien
U, die groot Koning. Ons sien U belofte van die Woord. Ons soek al jare hierna, vir hierdie wonderlike tyd
om te kom, wat ons nou beleef. Ons sien U gesalfde Woord in U mense, wat dit uitleef, presies net wat U
gesê het sou plaasvind. Ons sien Satan se groep gesalf daarbuite. En ons het Dit regoor die hele land
gefatsoneer, heen en weer deur die Woord, sodat daar nie een steen sal wees wat nie omgedraai is nie.
Ek weet nie wie U tot lewe georden het nie, Here. Dit is nie my saak om dit te weet nie, dit is U
besigheid. Maar dit is my besigheid om elke steen om te draai. God help my, help ander mense wat dit
glo. Beweeg elke steen, Here, dat daar niks is wat U bepaal het wat dit nie sal hoor nie.
Ons wil U koms sien, reg in ons generasie, Here. Ons glo dit. Ons glo daar is nog 'n ander Palm
Vrydag; Goeie Vrydag en 'n Palm Vrydag verder. 'n Kruisiging vir U Kerk, maar ons triomf wanneer U gaan
inry.
101 Ons bid, God, dat U sal seën, vandag, U mense Seën hierdie kerkie. Seën hierdie dierbare predikant
en sy seun hier, Broer Outlaw en sy seun; beide Jimmy senior en junior Seën almal wat hier is.
God, mag ons nooit hierheen kom soos vanoggend ... Mag ek ... Ek het nie van Tucson af opgery om
net ... As ek die voorreg gehad het om met sommige mense te praat, Here, dit was nie om enigiets te
verheerlik as hierdie Persoon nie, wat die mense wonder wie dit is. Hulle weet dat mens dit nie kan doen
nie. Hulle weet dat dit buite die mens is om hierdie dinge te weet. Maar die mense sê: “Wat is dit?”
Here, ons weet dat Dit U is. Dit is Jesus Christus, in die persoon van die Heilige Gees. Hy is die
Heilige Gees. “Ek kom van God af. Ek gaan na God toe.” En ons sien die groot Kolom van Vuur tussen ons,
Here. Dieselfde as wat hulle in die eerste deel van die Bybel met Moses gedoen het. Sien ons dit in die
middel van die Bybel toe Paulus op die pad was na Damaskus. Ons sien dit. Nou sien ons Dit weer aan
die eindtyd. Drie is 'n bevestiging. Dit was elke keer die Boodskap.
God, mag man en vrou nie meer aan tradisies en leerstellings vashou nie. Maar mag hulle uit daardie
ding kom, hulle lewens volkome aan God gee en glo; nie vertrou net op die teorie en dinge van die mens
nie, maar vertrou op die Lewende God. Terwyl hierdie vakansietyd aan die gang is, is die uitroep steeds:
“Wie is dit? Wat is dit? Waaroor gaan dit? Godsdienstige mense sê dieselfde ding. En dit is dieselfde Here
Jesus, wat vlees geword het in Sy mense, Sy Woord gesalf vir die Bruid. En hulle kan dit nie verstaan 
nie. Hulle is almal so behep in Laodicea, totdat hulle nie weet waaroor dit gaan nie. Maar die profeet het
gesê: ”Daar sal Lig wees in die aand.“ So nou, ons kyk uit vir Dit, Here. Kom, Here, seën elkeen.
102 Met julle hoofde gebuig nou, en julle harte. Glo jy dat dit die Waarheid is? Glo jy? Steek net jou hand
op en sê: “Ek glo eintlik dat dit die Waarheid is, dat ons in die laaste dae leef. Ons is nou hier en ek glo
dat ons so verdraai is ... ” Julle was nou die dag by die byeenkoms, toe die koring, die stingel ... Julle
sien, dat ons nie 'n organisasie gehad het om dit te volg nie. Ek was die hele tyd hier by julle pastoor,
jaar in en uit. Gewoonlik, twee of drie jaar en dit is georganiseerd. Dit het nie hierdie keer georganiseer
nie. Dit kan nie. Die dop het daarvan weggetrek, maar daar is geen verdere vordering nie. Die koring, die
bediening het reg teruggedraai soos dit aan die begin was. Dit is Jesus Christus onder ons, vriend. Nie 'n
man nie, maar die Man Christus Jesus wat in jou woon, en wil 'n deel in jou wees, en jy moet deel wees
van Hom. Sal jy Hom nie vandag ontvang nie?
103 Is hier iemand wat nie die doping van die Gees ontvang het nie, nog nie? Nou jy sê: “Broer Branham,
ek sê vir jou, ek het een keer geskree.” Dit is baie goed. “Ek het een keer in tale gepraat.” Dit is ook baie
goed. Maar tog dit is nie waaroor ek praat nie. Hoe kan jy skree en in tale praat en die Woord ontken?
Die bewys van die Heilige Gees is om Sy Woord te glo. Was nog altyd elke eeu as jy die Woord kan
ontvang. Daardie priesters het Jesus 'n miljoen myl verbygevat as dit kom by vrug van die Gees:
saggeaard, vreedsaam, en sagmoedig, nederig. Hy het kerke opgebreek, hulle omgeskop; en die mense
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weggeskeur, en hulle “slange in die gras” en alles genoem. Sien? Maar Hy was daardie Woord. Hy was
daardie Woord. Dit is dit: glo God. God is die Woord. Glo dit.
104 As jy nog nooit die Christelike doop ontvang het nie, daar is 'n poel hier. Jy het nog nooit die ware
Heilige Gees ontvang nie, dit maak jou weet dat elke Woord van God die Waarheid is; jy sê, “amen” vir
Dit en glo Dit met jou hele hart, dan kan jy dit vanoggend ontvang. En dan sal jy nie wonder Wie dit is
wat mense laat optree soos hulle doen nie. Jy sal weet wat Dit is. As jy nog nie daardie ondervinding
gehad het nie, sal jy sê: “Broer Branham, onthou my in jou gebed, en ek sal my hand opsteek”? En jy sê:
“En ek sal ... ” God seën jou. God seën jou, jou, jou. God seën jou, dit is goed. God seën jou, goed.
105 O God, terwyl die musiek saggies speel ... O, Hy is wonderlik! Sekerlik. “Raadsman, Vredevors, die
Magtige God, Die ewige Vader.” Ek bid dat U aan hierdie mense sal gee, Here. Ek kan net bid. Dit is al wat
ek weet om te doen, is om te vra vir hulle. Hulle het hul hande opgesteek. Ek doen soos ek hulle beloof
het, ek bid dat U hierdie groot ervaring aan hulle sal gee; nie net 'n emosie nie, maar 'n ware
ondervinding; om God te ontmoet soos Moses daar op die grond in die Shekinah Glorie; en nie net daar
nie, maar om nooit van daardie Woord weg te draai nie, om daarmee reguit die Beloofde Land in te stap.
God, gee dit aan elkeen, vanoggend.
Daar is siekte onder ons vandag, God. Ons bid dat U dit sal genees. Genees elke siek persoon, elke
behoeftige. Skenk dit, Here. Hulle is nou U s'n. Ek gee hulle aan U in Jesus se Naam. Amen.
106 Ek is jammer, ek is hier presies twee ure. Maar kyk, julle het die hele aand. Julle kan huis toe gaan en
rus en 'n middagslapie vat. Maar moenie vergeet wat ek julle gesê het nie. Ek het julle vertel uit my hart.
Ek weet dit klink vreemd. 'n Paar jaar gelede het ek hier na Phoenix gekom na julle mense, en siekes
genees deur geloofsgebed. Ek het dit nooit verduidelik nie, wou dit nie verduidelik nie. Ek het net gekyk
en gesien wat mense sou doen, net gekyk na die nabootsings en dinge wat verrys. Dit was vir my 'n
wonderlike ding om daarna te kyk.
Maar nou kom ek na julle toe met 'n Boodskap wat daardie teken regverdig het. Wat het die kerk
gedoen ... Nee, dit het nooit gedenomineer nie. Maar wat het gebeur met die denominasies oor hierdie
herlewing? Wat het hulle gedoen? Hulle het reguit in Laodicea gegaan. Miljoene en miljoene, en biljoene
dollars was daarin gestort, en net ... en sy het groot en ryk geword en sy het miljoene dollars se
eiendom en sulke dinge gebou. En om die Boodskap te ontvang? Nee, inderdaad nie. Hulle wys dit weg.
Wat is dit? Die dop trek weg van die koring af. Nou die koring moet so wees, om in die Teenwoordigheid
van die Seun te lê om te draai na die volledige Evangelie, goue koringkorrel vir die Meester. Sal jy dit nie
glo nie? Wie is Dit, in elk geval? Wie is dit? Kan Dit mens wees? Kan dit 'n kerk wees? Kan dit 'n
denominasie wees? Dit is Jesus Christus, dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid. Glo jy Hom?
107 Ek wonder nou, net met 'n bietjie aanbidding na 'n snydende Boodskap soos dit, ... Suster, wat
daarvan om vir ons 'n akkoord te gee, met die koortjie hier, oor Ek is lief vir Hom. Ken julle die ou lied?
Ek het Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het,
My heil gekoop
Op koue, donker Golgota.
Sal julle dit saam met my sing? Almal van julle nou, net in 'n aanbidding. Aanbid net saam met my.
Ek is lief vir Hom, ...
Nou onthou, soos die televisie, Hy is in jou kamer.
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Golgota.
Besef jy wat dit beteken? Kan jy? Besef jy die diepte daarvan, wat Hy gedoen het?
Ek is lief vir Hom, ...
Ek sien Hom nie, maar Hy is hier. Ek het 'n opvangstoestelletjie hier binne, 'n klein dingetjie wat in my
hart skyn. Ek weet dit weerspieël Hom. Hy is hier.
… lief vir my
En my verlossing gekoop
Op Golgota.
108 Nou, ek wil hê dat julle dit moet doen, terwyl ons dit neurie. Nou ons is deurmekaar wanneer dit kom
by wat ons was. Onthou, my agtergrond was Katoliek. Sien? Nou ons is almal 'n gemengde groep hier,
maar ons het nou uit al daardie dinge gekom. Ons behoort aan Christus. Ons is Syne. Nou terwyl ons dit
sing, laat ons net omdraai en net hande skud. Hoef nie op te staan nie. Sê net: “God seën jou, broer.
God seën jou, suster,” terwyl ons dit doen, net in 'n ware Christelike atmosfeer. Ek glo dat God daarvan
hou om aanbid te word. Dink julle nie so nie? Aanbid Hom. Hy ... God is 'n voorwerp van aanbidding. En
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ons wil Hom aanbid. En hoe doen ons … ? Julle het mekaar lief. Julle wil mekaar behandel ... “Soos jy aan
hierdie doen, doen jy aan My.”
Laat ons dit nou sing, en mekaar se hande skud, en aanbid met ...
… want Hy ...
God seën julle.
O, ek het Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op ...
Ek wonder, brand dit in jou hart? Is daar iets daarin wat net regtig goed voel? Weet julle, dit voel of
jy dit net hier kan uithaal en dit vashou. Huh? Voel jy so in jou hart? As jy nie, vriend, wees versigtig. Jy
is op gevaarlike terrein, sien, as daar nie ware liefde in is nie, iets, “Ek is lief vir Hom.” Nie net 'n lied nie,
maar 'n werklikheid. Hy het my eerste liefgehad. Waar sou ek gewees het, vandag ... Ek is vyf-en-vyftig
jaar oud. My lewe sal binnekort verby wees. Sien? En wat ek ... My verlossing gekoop ... Broer Trow,
wat sou jy ...? ['n Broeder praat uit die gemeente]
109 Julle het daardie getuienis gehoor, “Gered.”
Gered deur Sy Goddelike mag,
Gered na nuwe hoogtes verhef!
Lewe is nou soet my vreugde is volkome,
Want ek is gered!
Hoe weet jy dit? My Gees getuig van sy Woord dat ek van die dood na die Lewe oorgegaan het.
Dankie, liewe Christene. Dit doen my goed. Ek hou daarvan om in 'n plek soos hierdie te kom waar jy
tuis voel. Dit is moeilik vir my om weg te kom. Ek hou aan dink, kyk na daardie horlosie; en ek sien hoe
my dogter daar sit, skud haar kop vir my, en kyk af so; en my seun, wat hier bo sit, en sê: “Waarvoor
hou jy aan?” Ek weet nie. Ek hou daarvan om rond te gaan ... weet julle. Ek weet nie. Ek hou van
samesyn. Weet julle, ek kry dit nie op teveel plekke nie (julle weet dit), en word minder die hele tyd.
Maar ek weet dat ek nader beweeg aan dit. Sien? En eendag sal ek my laaste preek preek, die Bybel die
laaste keer toemaak. Ek gaan dan 'n bietjie reis. Kom besoek my die een of ander tyd as ek dit doen.
Kom op, dan sal ons net vir altyd sit, en praat soos Broer Carl gesê het, en vir ewig lewe.
110 Kyk nou, vriende, ek gaan julle iets vra wat ek wil hê julle moet doen. Nou ek het julle weggehou van
julle middagete. Sien? En nou, Broer Outlaw het 'n ruk gelede iets gedoen ... Hy doen baie selde iets
waarvan ek nie hou nie. Maar—hy het vir my 'n offerhande opgeneem, sien. Ek wonder of een van hulle
sal agtertoe gaan, en die offerhande terugvat, en by die deur gaan staan. En neem julle dit en koop julle
middagete daarmee. Dit is 'n geskenk van my, terug aan julle. Sien? Doen julle dit. Sien? Dit sal goed
wees. Hy is 'n dierbare man. Hy het altyd ... Hy het nooit ... Ek gaan nooit êrens of enigiets en hy wil
altyd iets doen om my te help. Dis sy manier.
111 Hier staan 'n paar manne hier; Ek is bang om hulle naam te noem, mag hulle gevoelens seermaak.
Daar is 'n kosbare broer wat onlangs na Glorie gegaan het, vinnig gegaan. Sy begeerte ... Hy het geweet
dat ek van die woude hou, so hy wou vir my 'n jeep gekoop het. Ek wou nie toelaat dat hy dit doen nie.
Toe na hy weg is, wou sy vrou dit gedoen het, en ek wou haar nie toelaat om dit te doen nie. Maar die
res van die seuns het bymekaar gekom en het hierheen gekom ... En daar is 'n ander broer wat na
hierdie kerk kom, gesê: “Broer Branham, ek maak sandwaens.” Julle weet, karretjies; of wat jy 'n
strandkar noem. En het gesê: “Ek sal vir jou een van hulle maak.” Ek wou hom nie toelaat nie. Weet julle
wat hierdie seuns gedoen het? Hulle het 'n jeep gemeng met 'n sandkar gemaak. Ek het nog nooit so een
gesien nie.
112 Van die Tucson byeenkoms daardie aand, het hulle dit in my erf in gery en gesê: “Dit is 'n geskenk
van die mense van Phoenix.” Sien, wou nie net hulleself insluit nie, het net gesê: “O, dit is van ons almal
saam, sien.” Dis … O, ek—ek weet net as ek ooit in die Hemel kom, sal ek met mense soos hulle wees.
Dit het soveel vir my beteken, weet julle, net iets soos dit; hierdie klein ... dinge.
Dit laat my so voel oor Broer Outlaw hier. Sê: “Wel, Broer Branham, ek het ... ” Gaan op na 'n ... kom
net op 'n plek totdat jy net lief is vir jou, praat met jou, en praat oor Jesus. En die mense van ... Wel,
julle weet, “Voëls van eenderse vere.” Julle weet, hulle hou daarvan om bymekaar te kom en oor dinge te
praat, en bymekaar te wees.
113 En ek waardeer dit, maar ek wou nie die offerhande hê nie, broer, suster. Ek ... my kerk gee my 'n
klein salaris van honderd dollar per week en ek doen goed daarmee. So ek waardeer dit. Nou as enige
van julle nou julle middagete wil kry, wel, iemand sal by die deur wees en jy sal jou ete kry met
komplimente van my. Julle sien, dit sal alles reg wees. Sommige van julle, ek het julle weggehou van julle
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middagete. Het julle Hom lief? Dan moet julle my liefhê, want ek is deel van Hom. Sien? Amen. Dit is die
rede waarom ek julle liefhet. Here seën julle.
114 Kom ons staan n ou op. Moenie ons komende byeenkomste vergeet nie. Enige tyd as julle in die
omgewing is, onthou net, kom binne. Julle is altyd welkom. Sal julle vir my bid? Ek is die persoon wat
gebed nodig het. Sal julle bid? Hoeveel kan die las besef, wat ek moet dra, en die dinge wat voor my lê?
En ek weet wat kom, reg daarbuite. Sien julle? Ek kan dit presies dieselfde sien as wat ek ander dinge
sien kom. Ek weet wat kom. Sien? Maar geen tyd om daaroor te praat nie. Laat ons gesels oor wat nou
aangaan. Môre sal vir homself sorg. Sien? Sal julle ... sal julle vir my bid? Nou, het julle julle hande
opgesteek dat julle vir my sal bid? Goed dan.
God seën julle nou. Ek gaan die diens teruggee aan ons lieflike predikant, Broer Jimmy Outlaw. God
seën jou, Broer Jim.
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