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Bly net staan, as jy wil, terwyl ons ons hoofde buig vir 'n woord van gebed.1

Dierbare Hemelse Vader, ons is vanaand dankbaar hiervoor, nog 'n geleentheid om te kom en hierdie 
glorieryke, wonderlike Evangelie van Jesus Christus te verteenwoordig. Ons dank U omdat Hy steeds 
gister, vandag, en vir ewig dieselfde bly. Ons dank U vir hierdie mense wat hier vergader het in die tyd 
van hierdie koue weer, en steeds met hulle groot verwagtinge, kyk, glo dat God iets buitengewoons aan 
ons gegee gaan word. Ons kom met daardie hoop, Here, na elke diens. Ons dank U vir die dienste, 
eergisteraand, by die tabernakel; dank U vir die diens gisteraand hier, en vir die diens vandag, by die 
tabernakel. Ons kyk vorentoe wat U nou vir ons vanaand sal hê.

Vader, ons weet dat enigeen wat dit in staat is om te beweeg hulle hande die bladsye van die Bybel 
kan blaai, maar daar is net Een Wie Dit kan laat lewe en 'n werklikheid te maak, en dis U. En, Vader, ons 
kyk op na U om dit vanaand doen. Seën ons in elke opsig. Ons harte is so vol van vreugde as ons die 
tyd sien naderkom wanneer ons Hom van aangesig tot aangesig gaan ontmoet, die Een wat ons 
liefgehad het en voor gelewe het vir al hierdie jare.

Baie nuwe bekeerlinge, Here, wat gemaak is. Verstaan dat daar baie, veertig of vyftig, in die 
oggend, is daar om gedoop te word in U Naam, na die diens wat ons gisteraand gehad het. O God, ons 
bid, gaan asseblief voort, totdat elke voorbestemde Saad van God die Evangelie Lig gesien, en in die 
kraal gekom het.

Ons vra U vanaand om ons te skuil agter die Woord; verblind ons vir die dinge van die wêreld, en 
laat ons Jesus sien. Mag daar 'n Berg van Verheerliking ondervinding vanaand, onder ons wees, dat ons 
niemand sal sien behalwe net vir Jesus nie. Ons vra dit in Sy Naam, en tot Sy heerlikheid en 'n 
bevestiging van Sy Evangelie. Amen.

Julle mag maar sit.

Ek gaan net hierdie mikrofoon draai, of hierdie lessenaar, net effens sywaarts, as dit reg is, sodat ek 
beide kante van die gehoor kan sien. Ek reken ek kan hierdie mikrofone hierrond reg kry. Goed, net 'n 
oomblik.
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Ons groet, hier vanaand van die hoof ouditorium, ons vriende in Arizona, Kalifornië, Texas, en oor die 
Verenigde State, by wyse van 'n telefoon. Hierdie, hierdie gaan landwyd, hierdie diens vanaand, deur die 
weg van 'n telefoon, so ons vertrou dat God ons sal seën.

Kan julle hoor, agter oorkant na die ouditorium aan die linkerkant? Goed, hulle gaan nou die 
telefoonstelsel nagaan, om te sien of dit goed werk.

Almal gelukkig vanaand? [Gemeente sê, “Amen.”] Sê, dis goed so! Aan hierdie kant? [“Amen.”] Amen. 
Ek's so bly om te sien dat julle almal gemaklik sit.
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En nou môre-aand, as die skares aanhou toeneem, sal hulle ook direkte telefoon hê. Daar is 
vanaand. Ek dink party van hulle is daaronder by die tabernakel.

En, môre-oggend, kan die dienste nie by die tabernakel wees nie, want die ... daar sal 'n bloemiste 
wees wat die kerk versier vir 'n troue môremiddag. En hulle het die dienste, van die oggend, oorgedra na 
Broer Ruddell se kerk, een van ons medewerkers, en hier bo by die hoofweg, 62. Was dit aangekondig? 
[Broer Neville sê, “Ja.”] Dit is afgekondig. En, as dit oorspoel daarbo, sal ons die res neem en nog 'n 
prediker stuur na Broer Junior Jackson, onder in Clarksville. Die rede waarom ons dit by Broer Ruddell 
gehad het, dis hier naby, en ons kan ... en ons het gedink julle sal dit makliker vind. En dan sal ons op 
een of ander manier daarvoor sorg. En maak seker om al daardie dope in te kry vir môre, en ek hoop daar 
sal nog 'n honderd of twee bygevoeg word by daardie vir môre se doop. En nou môre-aand....

Ek hou nie daarvan om enigiets wat jy oor gaan preek vooruit aan te kondig nie, maar een aand in 
die diens, of een dag, wil ek praat oor die onderwerp van: Wie Is Hierdie Melgisédek? Want, dis 'n 
onderwerp wat ek dink ons lewe in die tyd wanneer hierdie openbaringe, oor watter vraag dit was deur 
die eeu, van, “Wie is hierdie Kêrel?” En ek glo dat God die antwoord het, Wie Hy was. Sommige het gesê, 
“'n priesterskap,” sommige het gesê, “'n koning,” een of ander.... Maar daar moet....
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Solank daar 'n vraag is, moet daar 'n antwoord op daardie vraag wees, wat reg is. Kan nie 'n vraag 
wees sonder om eers 'n antwoord daar voor te hê nie.

Ons vertrou nou, dat God vir ons vanaand sal seën uit Sy Woord, soos ons Dit lees.5

En jy het ... Billy het vir my gesê om vir julle te sê dat julle sekerlik goeie samewerking het met die 
mense hier wat in die parkering stelsel is, die polisie en alles. Hou dit so, dis baie, baie goed.
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Ons hoop om die dag te sien, miskien in die nabye toekoms, wanneer ons miskien die tent hier na die 
stad kan bring en dit hierbuite in die balpark sit, waar ons vir een of ander lengte van tyd kan bly, 
miskien vir drie of vier weke, voortdurend herlewing kan hê. En ons het hier mekaar kwalik leer ken, en 
dan moet ons weer totsiens sê en dan gaan ons weer. Maar ek sou graag eenkeer met 'n uitgestrekte 
toer wil kom, een keer waar jy langer kan bly en nie nodig het om na een of twee aande toe te maak 
nie, maar net bly en leer, dag en nag, dag en nag, aan en aan. Miskien gaan iemand huis toe en voer die 
hoenders, melk die koeie, en kom die volgende week terug en gaan voort met die diens. Ek hou daarvan. 
Mag die Here met julle wees.

Nou, voor ek vertrek, miskien Sondagoggend of Sondagaand, of een of ander tyd, een van hierdie 
dienste, ek weet julle almal wag om die Boodskap te hoor oor die Waarheid omtrent Trou En Egskeiding, 
wat een van die groot probleme van die dag is. En ek is net so seker as wat ek hier staan, ek glo dat die 
korrekte antwoord is in die Woord van God, en ek glo dat dit is wat ek belowe het om terug te kom.
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En ek veronderstel, sover bekend, sover ek weet, wil ek nog 'n diens hier in Jeffersonville hou, op 
Paas Sondag, en ons sal ... vir 'n sonsopkomsdiens, en dan Paas Sondag. So ons sal dit vroeër 
aankondig en probeer om miskien die ouditorium kry, indien moontlik, of iewers, vir Sondag, miskien 
Saterdag en Sondag. Moet in vlieg en terug uit, want dis naby die tyd.... Ek moet dit eers nagaan, met 
die skedule wat ek het, en een van my reisprogram in Kalifornië. En dan, onmiddellik daarna, moet ek 
afgaan na Afrika. So bly in aanraaking en bid vir ons.

Nou, vanaand, wil ek julle aandag vestig op 'n gedeelte van God se Woord, gevind in die 4de 
hoofstuk van Lukas. Die 4de hoofstuk en die 16de vers, dit sal begin, Jesus wat praat.
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... Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul.

Nou ons wil Daarvan, aanhaal, 'n gevolgtrekking van hoe dinamies die Woord van God is! Nou, ons 
kan almal die meganika ontsyfer, maar dit verg die Dinamika om Dit te laat werk.

Ons kan uitvind wat die meganika van 'n masjien, outomobiel is, maar dan verg dit die dinamika om 
die wiele te laat werk en beweeg.

Nou, Jesus het teruggekeer na Násaret, waar Hy grootgemaak was. Deur, in die Skrifte hier, vind ons 
dat hulle gesê het, “Ons het gehoor U het so-en-so oorkant in Kapérnáüm gedoen. Nou laat ons U dit 
sien doen hier in U Eie land.”

Jesus het gesê, “'n Profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy eie land.” En, natuurlik, dis waar jy 
grootgemaak is, en waar mense jou ken. Om mee te begin het Hy daar 'n slegte naam gehad, volgens 
Hom, wat gebore is sonder 'n aardse vader. Hulle het Hom “'n buite-egtelike kind,” genoem, dat Maria 
werklik swanger was voor sy amptelik getroud was met Josef. Maar, dit is nie so nie, ons weet dit is nie 
so nie.

En op hierdie Skrif, wat veroorsaak het dat my oë op dit val, was iets wat net onlangs in Phoenix, 
Arizona gebeur het. Dit was die laaste dag, van die diens wat ek moes praat by die Internasionale 
Konvensie van die Volle Evangelie Sakemanne.
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En in hierdie konvensie was daar 'n besoeker met ons, wat 'n Katolieke biskop was, wat van “die 
Chaldeërs begrafnisplegtighede van die Apostoliese Katolieke kerk is; die Mees Eerw. Johannes S. 
Stanley, O.S.D.” Hy is “die aartsbiskop van stedelike Verenigde State,” in die Katolieke kerk. Hierdie het 
toevallig gebeur dat dit sy kaart en sy adres was.

En hy was 'n besoeker saam met die Christen Sakemanne, en ek het hom die vorige dag daar gesien. 
En toe ek op Saterdagaand gepraat het, ek glo dit was, of Saterdagoggend by die ontbyt, en ek.... 
Soos ek gepraat het, het hy my heeltyd dopgehou. Ek het gedink, “Daardie man verskil sekerlik met alles 
wat ek sê.” En, julle weet, jy kon hom sien; hy sou net sy kop op-en-af beweeg, maar ek het nie presies 
geweet wat dit was wat op hom gewerk het nie.

So op Sondagmiddag, toe ek opgestaan het om te praat, sou ek my teks neem oor Geboortepyne, 
waar Jesus gesê het, dat, “Soos 'n vrou in barensnood met 'n kind,” is sy in barensnood met geboorte. 
En toe sou ek praat van daar af, die onderwerp, soos, Geboortepyne, sê dat die wêreld is nou in 
geboortepyne. Die oue moet weggedoen mee word, sodat die nuwe gebore kan word; net soos 'n saad 
moet wegvrot, ten einde nuwe lewe te gee.
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En hoe die pyne, geboortepyne die wêreld tref! In die eerste Wêreldoorlog, het sy 'n vreeslike pyn 
gehad, want hulle het gif gas gehad, ensovoorts, wat byna die wêreld kon vernietig. En in die tweede 
Wêreldoorlog, is sy deur 'n ander, harder pyn getref; hulle het bomme gehad, en het ook 'n atoombom 
gehad. Sy kan nie nog 'n geboortepyn oorleef nie. Met hierdie missiele en dinge vandag, nog een oorlog 
sal haar uitgooi in die ruimte, want sy sal nou verlos word. En daar sal 'n nuwe aarde wees. Die Bybel 
het gesê daar sal wees.
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Onder elke profeet se Boodskap, het Israel 'n geboortepyn gehad, omdat hierdie profete op die 
toneel sou kom na die teoloë en kerklikes al die kerke in 'n organisasie gevorm het. En wanneer daardie 
profete op die toneel kom met SO SPREEK DIE HERE, het hulle die kerke geskud, en sy het 'n 
geboortepyn gekry. Uiteindelik, het sy geboortepyne aaneen gehad totdat sy 'n Seun van die Evangelie 
verlos het, wat die Woord Self was wat vlees geword het.

So die kerk is werklik weer in geboortepyne vanaand, vir die verlossing van die Seun, Seun van God 
om weer te kom. Al ons teoloë, al ons stelsels, al ons denominasies, het reg onder ons uit verrot. So ons 
is in geboortepyn, en 'n Boodskap van God gooi altyd die kerk in swaarder pyn, maar naderhand gaan sy 
verlos word van 'n Bruid. Dit sal Jesus Christus voortbring na Sy Bruid.
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En, toe, gedink hierdie man het soveel van my verskil. Toe ek opgestaan het om oor die Boodskap te 
praat, het ek in my Bybel geblaai, om die bladsy te vind.

En my vrou het pas vir my 'n nuwe Bybel gegee, vir Kersfees. My ou Bybel is omtrent vyftien jaar 
oud, en die ding was omtrent net in stukke geskeur. Die bladsye, het elke keer as dit sou oopmaak, 
daaruit gevlieg. En, maar ek het geweet net waar om elke Skrif te vind, so ek het daardie Bybel 
noukeurig bestudeer. En ek het net die nuwe een opgetel, want die ander een het so verflenterd gelyk, 
om mee kerk toe te gaan.

En toe ek begin omblaai in Johannes, waar die Skrif gevind is, het ek die 16de hoofstuk begin lees, 
en die vers waarna ek gesoek het was nie daar nie. Ek het gedink, dis “Vreemd!” Ek het weer omgeblaai; 
steeds was dit nie daar nie.
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En Broer Jack Moore, van Shreveport, Louisiana, 'n boesemvriend van my, hy het daar gesit. Ek het 
gesê, “Broer Jack, is dit nie daar in Johannes 16 nie?”

Hy het gesê, “Ja.”

En hierdie Katolieke priester het opgestaan uit sy sitplek, van omtrent honderd geestelikes wat op 
die platvorm gesit het; en het oorgestap naby my, met al sy togas mantels en kruise ensovoorts, en het 
reg naby my gekom. En hy het gesê, “My seun, wees stil. God is gereed om te beweeg.”

Ek het gedink, “'n Katolieke biskop vir my dit vertel?”

Hy het gesê, “Lees dit uit my Boek.”

En ek die Skrif uit sy Boek gelees, en my teks geneem en aangegaan, my preek gepreek.

Later, toe ek klaar was, het hy opgesaan na ek weg was, en het gesê, “Daar is een ding om te 
gebeur. Daarna, die kerk moet uit die gemors kom waarin dit is, of ons moet uit die gemors kom waarin 
die kerk is.” So, een of die ander.

Daardie aand was ek op my pad huistoe, terug na Tucson. Die kinders het gevra vir 'n toebroodjie, 
en ek het by 'n klein stalletjie gestop om 'n toebroodjie te kry. En my vrou het gesê, “Bill, ek was nog 
nooit so senuweeagtig in my hele lewe nie, om jou daarbo te sien staan en onhandig deur daardie Bybel 
te blaai.” Gesê, “Het dit jou nie senuweeagtig gemaak nie?”
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Ek het gesê, “Nee.” Ek het gesê, “Ek het geweet dit was daar iewers. Hulle het net nie die bladsy in 
gehad nie. Dis 'n drukfout.”

En sy het gesê, “Om te dink, ek het vir jou daardie Bybel gekryl! Het gelyk asof elke oog daar reg op 
my was.”

En ek het gesê, “Wel, jy kon dit nie help nie. Dit was 'n drukfout in die Bybel.” Ek het gesê, “Hulle het 
net nooit die bladsy in gesit nie.”

Wel, ek het daar gekom en het weer daarna gekyk, net perfek soos dit kon wees; maar die gedeelte 
van die 16de hoofstuk eindig, gedeelte, die deel daarvan net omtrent drie duim van die onderkant, 
oorkant by die 17de hoofstuk aan die ander kant, doen dieselfde ding. En, aangesien dit 'n nuwe Bybel 
was, was daardie twee bladsye volmaak aanmekaar geplak, en ek het van die 17de hoofstuk gelees in 
plaas van die 16de. “Wel,” het ek gesê, “dis alles reg. Dis vir een of ander rede.”

En net so duidelik as wat jy enige stem kon hoor, het 'n Stem na my toe gekom en gesê, “Hy het in 
Násaret ingegaan, daar waar Hy grootgeword het; en het in die sinagoge ingegaan, soos dit Sy 
gewoonte was. En die priester het Hom die Skrifte gegee om te lees, en toe lees Hy Jesaja 61. En toe 
Hy die Skrifte gelees het, het Hy gaan sit; en die Bybel, die Boek, terug aan die priester oorhandig en 
gaan sit. En al die oë van die gemeente was op Hom. En kosbare Woorde het uit Sy mond uitgegaan.
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En Hy het gesê, 'Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.'“ ”Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.“
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Hoe akkuraat is die Skrif! As julle sal oplet hierdie in Jesaja 61:1 tot 2, is waar ons Here gelees het 
van, Jesaja 61:1 tot 2. Maar in die middel van die 2de vers van Jesaja 61, het Hy gestop. Waar dit gesê 
het, “Die Gees van die Here is op My; om die aangename jaar te preek,” toe het Hy gestop. Waarom? Die 
ander deel, was om die oordeel te bring, was nie van toepassing op Sy eerste koms nie, maar Sy tweede 
Koms. Sien, dit was nie van toepassing daar nie. Hoe dat die Skrifte nooit 'n fout maak nie! Hulle is altyd 
perfek. Jesus het gestop net waar die Skrif gestop het, want dit was nou presies om bevestig te word in 
Sy dag, in daardie eerste koms. Die tweede Koms bring Hy die oordeel oor die aarde; maar nie toe nie. 
Hy was “om oor die aangename jaar te preek.”

Let op die Messias wat op die platvorm staan, om Homself te identifiseer met die Woord van belofte 
vir daardie eeu. Hoe vreemd, die Messias wat op staan voor die kerk! En kyk na hierdie kosbare Woorde, 
wanneer Hy hier sê, “Om die aangename jaar te preek.”
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“Die aangename jaar,” soos ons almal weet, soos Bybellesers, was “die jubeljaar.” Dat, wanneer alle 
slawe en gevangenes, soos hulle was, tronk toe geneem is; moes 'n seun gee, om 'n skuld betaal; of 'n 
dogter, om 'n skuld te betaal, [Leë kol op band] en hulle was in slawerny. Maak nie saak hoe lank hulle in 
slawerny was nie, of hoe lank hulle veronderstel was om daar te bly nie; wanneer die jaar gekom het, 
van die jubileum, as die basuin weerklink, kon elke mens vry gaan as hy wou vry wees. [Leë kol op 
band.] Jy's vry. Jy was nie meer 'n slaaf nie.

Maar as jy begeer om 'n slaaf te bly, dan word jy daar na die tempel geneem, staan by die tempel 
pilaar, en hulle het dan 'n els geneem en 'n gat in jou oor geboor, en dan moes jy daardie slaaf meester 
die res van jou dae dien.

Wat 'n perfekte voorbeeld is dit van die Evangelie van Jesus Christus! Wanneer Dit gepreek word, die 
aanvaarbare tyd, en die tyd van Jubileum; kan enigiemand, maak nie saak wie jy is, watter kleur jy is, 
watter denominasie jy aan behoort nie, hoe ver jy in sonde gedaal het, of wat met jou verkeerd is nie; 
jy kan vry gaan wanneer jy die Evangelie basuin hoor weerklink. Jy is vry!
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Maar as jy jou rug draai op die Boodskap en weier om Dit te hoor, let op, jy was in die oor geboor, 
met 'n els. Dit beteken, om te sê, dat jy het die lyn oorgesteek tussen genade en oordeel, en jy sal 
nooit weer die Evangelie hoor nie. Jy sal nooit enigsins verder kom nie. Jy sal 'n slaaf wees vir die 
sisteem waarin jy is, die res van jou dae, as jy weier om die aangename jaar te hoor.

Nou, die ander deel daarvan, soos ek gesê het, het nie nodig gehad om beantwoord te word nie, 
want hierdie komende Messias, die tyd nou, wanneer Hy oordeel sal bring.

Nou, hoe kon daardie mense ooit gefaal het om te sien Wie Hy was? Hoe het hulle dit ooit gemis? 
Hoe kon dit wees, wanneer dit so duidelik bekend gemaak en gewys was? Hoe kon hulle dit ooit misgekyk 
het? Toe Hy....
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Wat 'n Woord! Dink daaraan, “Hierdie dag is hierdie Skrif vervul voor julle oë.” Wie het dit gesê? God 
Self, Wie die interpreteerder is van Sy Eie Woord. “Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.” Die Messias, Self, 
staan in die teenwoordigheid van die gemeente en lees 'n Woord uit die Bybel, wat op Hom betrekking 
gehad het, en sê dan, “Vandag is hierdie Skrif vervul,” en hulle het steeds gefaal om Dit te sien.

Wat 'n tragedie dat dit so sou wees, maar dit het gebeur. Dit het al baiekeer gebeur. Hoe kon dit 
gebeur het? Natuurlik, soos dit het in ander tye, deur die mens se interpretasie te glo van die Woord. Dis 
wat dit veroorsaak het. Daardie gelowiges in daardie dae, sogenaamde gelowiges, het die interpretasie 
geneem van wat die priester gesê het oor die Skrif. Daarom is Jesus, wat nie behoort het aan enige van 
hulle geledere of hulle verenigings nie, word Hy geëkskommuniseer uit hulle geselskap.

En, daarom, kon hulle Hom nie identifiseer met hulle nie, want Hy was verskillend van hulle. Die 
Persoon van Jesus Christus was so uniek dat niemand dit behoort te gemis het om te sien dat dit was 
die Seun van God nie, want Hy was die volmaakte identifikasie van die Skrif wat geskryf is van Hom.

Dis die manier wat enige Christen herken word, wanneer sy lewe die einste dinge identifiseer wat die 
Christen veronderstel is om te doen.

Hoe Hy daar kon staan en sê, “Hierdie dag is hierdie Skrif vervul reg voor julle oë!” Hoe uitstaande, 
hoe so duidelik, en tog het daardie mense dit misverstaan. Waarom? Is omdat hulle die interpretasie van 
een of ander orde van priesters geneem het wat hulle na geluister het.
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En die geskiedenis herhaal homself altyd. En die Skrifte het 'n saamgestelde betekenis Daaraan, en 'n 
saamgestelde openbaring.

Byvoorbeeld, soos dit sê in die Bybel, dat, “Uit Egipte het ek my seun geroep,” het na Jesus verwys. 
Volg die grenslyn op dit, en jy sal uitvind, dat dit ook verwys na Jakob, dieselfde Skrif. Jesus was Sy 
vername Seun.  Jakob  was  Sy  seun  wat  Hy  geroep  het  uit  Egipte,  wat  die  Scofield  verwysing  en  alle
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ander verwysings gee daarvan, want dis die Skrif waarna dit verwys het. So dit het 'n dubbele 
antwoord; dit het 'n antwoord aan Jakob wat uitgeroep is, en na Jesus wat uitgeroep is.

En so is dit vandag! Is omdat ons is in so 'n warboel is soos ons is, en mense faal om die Waarheid 
van God te sien, dit is omdat daar's te veel mensgemaakte interpretasies van God se Woord. God het 
niemand nodig om Sy Woord te interpreteer nie. Hy is Sy Eie interpreteerder.

God het in die begin gesê, “Laat daar lig wees,” en daar was lig. Dit het nie 'n interpretasie nodig nie.18

Hy het gesê, “'n Maagd sal swanger word,” en sy het. Dit het geen interpretasie nodig nie.

Wanneer ... God se interpretasie van Sy Woord is wanneer Hy bevestig en bewys dat Dit so is. Dis 
Sy interpretasie, om dit te laat gebeur. Dis waar God se interpretasie is, is wanneer Hy Sy Woord laat 
gebeur. Hy interpreteer Dit vir jou.

So as daar nog nooit lig was nie, en Hy het gesê, “Laat daar lig wees,” en daar was, is dit nie nodig 
dat enigiemand dit interpreteer nie.

Maar ons kry mensgemaakte stelsels Daarin vermeng, en, wanneer jy dit doen, maak jy Dit 
deurmekaar. Dit was nog altyd so.

Maar ek dink nog steeds van hoe treffend dit moes gewees het. Dink daaraan, die Messias! Hoekom 
het hulle gefaal om Hom te sien? Want, hulle einste leiers wat Hom behoort te geken het, wat ervare in 
die Skrif behoort te gewees het, wat insig van die Skrif behoort te gehad het, het hierdie Man 
verkleineer en gesê, “Hy's 'n buite-egtelike kind, om mee te begin. Ons sou Dit nie glo nie.”
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Jare later, glo ons dit nie. Ons sou sterf vir die doel om te sê dat Hy 'n maagd-gebore Seun was.

En dit sal een dag gebeur dat, die einste dinge wat ons vandag sien wat Jehova doen, sal manne in 
die eeue wat kom, as daar is, sal sterf vir die ding waarvan ons praat vandag. Jy sal dit moet doen 
wanneer die merk van die dier aan kom, en jy nie veronderstel is om die Evangelie op hierdie manier te 
preek nie. Wanneer die groot vereniging van kerke bymekaar kom, wat nou reg in orde is vir die wêreld 
kerk, sal jy jou getuienis moet verseël met jou eie lewe, vir Dit.

Jy moet Dit nou glo. As daardie priesters kon opstaan, wat Hom veroordeel het, sou Hom nie 
veroordeel nie. “Maar,” sê jy, “as ek daar sou gewees het, sou ek so-en-so gedoen het.” Wel, dit was nie 
jou eeu nie. Maar, hierdie is jou eeu, hierdie is die tyd.

20

Jy sê, “Wel, as Hy hier was!”

Die Bybel het gesê, “Hy's dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid,” dieselfde, so Hy is hier. Maar, 
Hy's hier. Soos die wêreld beskaaf en groter geword het, en meer geleerd; Hy's hier in die Gees vorm, 
wat hulle nie kan doodmaak of doodgemaak word nie. Hy het eenkeer gesterf; Hy kan nie weer sterf nie. 
Hy moes vlees gemaak word in orde vir God om doodgemaak te word in die vlees, vir sonde. Maar hierdie 
keer sal Hy nooit kan sterf nie; Dis die Heilige Gees.

Nou, hoe om te dink dat hulle daardie dinge teen Hom gehad het! Nog 'n ding, dat Hy nie by enige 
van hulle geledere sou aansluit nie. Sien julle dan, dit het Hom nog steeds 'n slegte persoon gemaak. Hy 
wou nie aansluit by hulle organisasies nie, sou nie aansluit by die priesterdom nie, en Hy wou niks 
daarmee te doen hê nie. En dan, behalwe dit alles, het Hy probeer afbreek wat hulle opgebou het.

21

Hy het in die tempel ingegaan. Ons noem Hom 'n sagmoedige Man; Hy was, maar baiekeer word 
sagmoedigheid deur ons misverstaan.

Hy was 'n Man van medelye, maar tog faal ons een of ander tyd om te verstaan wat medelye is. 
Menslike simpatie, is nie medelye nie. Maar, medelye is “om die wil van God te doen.”

By die poort het Hy het deur die poel van Bethésda gegaan. Mense het daar gelê, menigtes van 
hulle. Menigtes is geen sekere getal nie. Maar daar was menigtes; verlam, blind, kreupel, uitgeteer. En 
Hy het altyd medelye gehad met die mense. En Hy het na een persoon gegaan wat nie verlam, blind, 
kreupel, ewemin uitgeteerdes nie; miskien 'n prostaatprobleem gehad het, miskien een of ander klein 
swakheid wat hy gehad het wat onderdruk was. Hy het dit agt-en-dertig jaar gehad. Dit sou hom nie 
gepla het nie, sou hom nie doodmaak nie. Hy het op 'n strooimatras gelê. En Hy het gesê, “Wil jy gesond 
gemaak word?”

En die man het gesê, “Ek het niemand om my in die water te sit nie, maar terwyl ek kom, wel, dan 
gaan iemand voor my.” Sien, hy kon loop, hy kon sien, hy kon aangaan, maar hy was net te swak.

En Jesus het vir hom gesê, “Staan op. Neem jou bed op en gaan na jou huis toe.” En Jesus is 
bevraagteken daaroor, want onthou julle die Skrif het dit gesê.
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Geen wonder! As Hy vanaand na Jeffersonville sou kom en tree so op, sou hulle steeds oor Hom 
praat.
22

Maar, onthou, Hy het gekom om een ding te doen, dit was die wil van God. Nou, dit word gevind in 
Johannes 5:19, jy sal die antwoord kry. Hy het gesê, “Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, die Seun kan 
niks in Homself doen nie; maar wat Hy die Vader sien doen, dit doen die Seun.”

Nou, hulle behoort te geweet het dat dit was die einste bevestiging van die profesie van Moses, 
“Want die Here julle God sal 'n Profeet soos ek oprig.”

Het julle opgelet, toe Hy die man gesien het, het Hy gesê ... Jesus het geweet hy was in hierdie 
toestand vir baie jare. Sien, as 'n Profeet, het Hy die man in daardie toestand gesien; en het soontoe 
gegaan en het Sy weg deur daardie mense gevleg, deur die skare, tot Hy daardie sekere man gevind 
het.

Verby die verlamdes, kreupeles, blind, uitgeteerdes, en tog 'n Man vol medelye. Maar, medelye is “om 
die wil van God te doen.”

Nou, soos ons Hom verstaan sou Hy nie by hulle aansluit nie, Hy sou niks in hulle geledere te doen 
wou gehad het nie, toe was Hy 'n uitgeworpene. Hy sou nie enige....
23

Behalwe dit, het Hy eendag in die tempel gegaan. 'n Man het daar ingegaan en die huis van God 
omtrent net so besmet gevind soos dit vandag is. Hulle het gekoop, verkoop, geld gewissel. En Hy het 
die geldtafels omgekeer; het toue geneem en dit gevleg, en het die geld wisselaars uit die tempel 
geslaan. En met woede na hulle gekyk, en gesê, “Daar staan geskrywe,” halleluja, “My Vader se huis is 'n 
huis van gebed, en julle het dit 'n nes van rowers gemaak. En julle, met julle tradisies, het die gebooie 
van God tot geen effek gemaak nie.”

O, kon 'n klomp soos dit ooit in Hom glo? Nee, meneer. Hulle was so modder besmeerd soos 'n vark in 
die gemors van genootskappe en vuilheid van die dag, totdat hulle kerklik gevries was totdat hulle nie 
die vibrasies van die Krag van Almagtige God kon voel nie. Geen wonder die vroutjie kon Sy kleed 
aanraak en genees word deur Dit nie; en 'n dronk soldaat het in Sy gesig gespoeg, en kon geen krag 
aanvoel nie! Hang af hoe jy Dit benader. Hang af waarna jy soek. Wanneer jy kerk toe gaan, dit hang af 
waarna jy soek.

Nou sien ons Hom daar staan. Sonder twyfel het die mense hom alreeds gewaarsku, gewaarsku ... 
die priester het die mense gewaarsku, “Nou Hy kom die volgende Sabbat hierheen, en, as Hy kom, 
moenie julle na Hom luister nie. Nou, jy mag kom en hier sit, maar moenie enige aandag gee aan wat Hy 
sê nie, want Hy behoort nie aan ons groep nie. Hy's 'n uitgeworpene. Hy het geen gemeenskapskaart 
nie. Hy het nie eens 'n organ- ... 'n organisasie papier by hom nie. Hy het nie enige so-iets nie.”

24

“Wat is Hy?”

“Sekere afvallige seun wat buite-egtelik gebore is hieronder, by 'n skrynwerker se huis, en 'n moeder 
wat swanger was met Hom voor hulle getroud is, en hulle probeer die ding wegsteek met 'n bonatuurlike 
ding.

“Ons weet dat, wanneer die Messias kom, sal Hy die gange van die Hemel afkom en na ons 
hoëpriester gaan en sê, 'Hier is Ek, Kajafas.'” Maar ons vind uit dat Hy dit nie op daardie manier gedoen 
het nie, omdat dit nie op daardie manier in die Woord geskryf was nie. Dit was 'n mensgemaakte tradisie 
wat veroorsaak het dat hulle dit glo.

Die Woord gesê het dat Hy sou kom net op die manier wat Hy kom. En daar het Hy gestaan, die 
Woord gelees, en vir hulle gesê, “Hierdie dag is hierdie Skrif vervul in julle oë.” En steeds faal hulle om 
Hom te sien of Hom te herken, soos hulle gemaak het in al die ander eeue.

Noag kon dieselfde ding gesê het, die dag toe hy in die ark ingegaan het en die deur het gesluit. 
Moses kon opgestaan het en daardie venster bo die top van die ark oop gemaak het, en uitgekyk oor die 
gemeente.... Onthou, God het die deur gesluit. En hy kon gesê het, “Hierdie dag is hierdie Skrif vervul in 
julle oë,” maar dit was toe te laat vir hulle. Hy het 'n honderd-en-twintig jaar gepreek, om hulle in 
daardie boot te kry wat hy gebou het, hulle vertel dat die Skrif gesê het, “SO SPREEK DIE HERE, dit 
gaan reën,” maar hulle het te lank gewag. Maar Noag kon 'n maklik gesê dat, “Vandag, hierdie dag, is die 
Skrif vervul.”

25

Moses, dieselfde dag toe die Vuurkolom afgekom het op Berg Sinai en getuig van sy getuienis, kon 
Moses gesê het, “Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.”

Moses, julle weet, was 'n profeet, 'n man geroep deur God. En aangesien hy geroep was, en 'n 'n 
profeet was, moes hy 'n bonatuurlike ondervinding gehad het. Ten einde 'n profeet te wees, moes hy 
God  ontmoet  van  aangesig  tot  aangesig  en  met  Hom  praat.  En  nog  'n  ding,  wat  hy  gesê  het  moes
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gebeur, of niemand sou hom geglo het nie.

So geen mens het 'n reg om homself so te noem voordat hy van aangesig tot aangesig met God 
gepraat het nie, in die woestyn iewers aan die agterkant, waar hyself God ontmoet het. En al die ateïste 
in die wêreld kon dit nie weg van hom verduidelik het nie; hy was daar, hy het geweet dit het gebeur. 
Elke Christen behoort daardie ondervinding te hê voor hulle enigiets sê oor om 'n Christen te wees. Jou 
eie ondervinding!

Ek het met my nefie, 'n rukkie gelede gepraat, 'n klein Katolieke seun, wat gesê het, “Oom Bill, ek 
het hierna toe en daarna toe gehardloop, oral gegaan, probeer om iets te kry.” Aand na aand, voor 
hierdie byeenkoms begin het, het hy uitgeroep. En in die aandtyd, het hy drome gedroom van hoe om in 
te kom, het na die altaar gehardloop, waar gepreek word, en 'n belydenis gemaak dat hy verkeerd was.

26

Ek het gesê, “Melvin, maak nie saak waar jy probeer om te gaan nie, hoeveel kerke jy aansluit nie, 
hoeveel 'Heil Maria's, jy sê, of hoeveel seëninge jy van die mens kry nie, jy moet wedergebore word van 
die Gees van God. Dis die enigste ding wat die menslike hart sal bevredig.”

Dit is, ek weet hulle het 'n plaasvervanger, vandag, van om wedergebore te word, net hande skud 
met die prediker en jou naam op die boek sit. Maar, vriende, dit is 'n dogma. Dis nie die Bybelse Waarheid 
nie. As dit so gewees het, die Handelinge van die Apostels, in die 2de hoofstuk, sou dit so moes lees, 
“Toe die Pinksterdag ten volle aangebreek het, het die pastoor uitgestap en hande geskud met die 
mense.”

Maar het gesê, “Toe die Pinksterdag ten volle aangebreek het,” by die inwyding van die Kerk, “het 
daar 'n geluid uit die Hemel gekom soos 'n magtige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle 
gesit het.” Dis hoe die Heilige Gees die eerste keer gekom het. Dis hoe Dit kom elke keer sedert daardie 
tyd. Hy is God, en verander nie. Nou, Dit laat mense struikel.

Hulle sê, “Dit was vir 'n ander dag.”

Wel, Hy's dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid. Elke keer as die Kerk ooit die Heilige Gees 
ontvang het, Het Dit altyd gekom soos Hy dit die eerste keer gedoen het, onder dieselfde voorskrif, 
Handelinge 2:38; het nooit verander nie, sal nooit verander nie.

27

Soos 'n dokter se voorskrif vir 'n siekte. Die dokter sal 'n voorskrif uitskryf vir 'n siekte. En neem dit 
na een of ander kwak apteker, en hy sit te veel van die teenmiddel daarin, dis so swak, dit sal jou niks 
help nie; as hy te veel van die gif daarin sit, sal dit jou doodmaak. Dit moet geskryf word, presies net 
volgens die dokter.

En die dokter se voorskrif oor hoe om die Heilige Gees te ontvang is vir ons gegee deur Dokter Simon 
Petrus, op die Pinksterdag. “Ek sal vir jou 'n voorskrif gee. Bekeer, elkeen van julle, en word gedoop in 
die Naam van Jesus Christus vir die vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees 
ontvang. Die voorskrif is vir hulle wat daar ver is, en selfs in soveel soos die Here onse God sal roep.” Die 
Ewige voorskrif!

Moses het hierdie ondervinding gehad. Hy het afgegaan in die land en hy het begin om die mense te 
vertel, “Ek het 'n Vuurkolom ontmoet. Dit was in 'n brandende bos. En Hy het vir my gesê om julle te sê, 
'EK IS WAT EK IS. Gaan af; Ek sal met jou wees. Neem die stok in jou hand en hou dit oor Egipte; wat jy 
ook al vra, dit sal gedoen word.'”

28

Wel, waarskynlik het een of ander priester gesê, “Onsin!”

Maar toe hulle die werklike feite van hierdie gesien gebeur het, kon hulle dit nie langer hou nie. Hulle 
het geweet hy was van God gestuur.

Dan, as Moses gesê het hy het dit gesien, en daarvan getuig het om die Waarheid te wees, dan is 
God verplig, as dit die Waarheid is, om te identifiseer en bevestig dat die mens se woord, die Waarheid 
is. Dis waar.

As Jesus Christus daardie dag daar gestaan en gelees het, “Hierdie dag is hierdie Woord vervul voor 
julle,” dan is God verplig om daardie Woord te laat gebeur.

Ons staan hier vanaand en sê, dat, “Jesus Christus is dieselfde gister, vandag, en vir altyd.” God is 
verplig om dit te bewys om so te wees, want Dis Sy Woord. Nou, wat doen dit? Dit neem geloof, om Dit 
te glo. Dit neem geloof, om Sy Woord te glo, dat Dit die Waarheid is.

Let op wat gebeur het toe Moses die kinders uit gebring het, en al diegene wat hom gevolg het. 
Diegene wat nie gevolg het nie het in Egipte gebly. Maar diegene wat Moses gevolg het, toe hulle uit die 
Rooi See en in die wildernis gekom het, het God afgekom op Berg Sinai. Daardie Vuurkolom het die hele 
berg aan die brand gesteek, en 'n Stem het daaruit gespreek, en God het die tien gebooie gegee.

29
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Moses kon daar voor die mense loop, en sê, “Hierdie dag omtrent die Skrif wat Ek julle van gesê het, 
as Sy profeet, gebeur hierdie dag. Ek het julle vertel dat God my ontmoet het, daarbo in 'n brandende 
bos, in 'n Vuurkolom, en Hy het dit gesê, 'Ek sal.... Dit sal 'n teken wees. Jy sal hierdie mense reguit 
terug bring na hierdie plek.' En daar is God, in dieselfde Vuurkolom waarvan ek julle vertel het dat Hy 
daar in is, hang reg oorkant op die berg. Hierdie dag is hierdie profesie vervul. Hier is Hy om te bevestig 
dat die dinge wat ek gesê het die Waarheid is.”

God gee ons meer manne soos daardie, wat eerlik en opreg is, en die Waarheid vertel, dat Almagtige 
God kan bevestig dat Sy Woord is steeds die Waarheid! Hy bly dieselfde gister, en tot in ewigheid. 
Waarom sou Hy dit nie doen nie? Hy het belowe om dit te doen.

Josua het dalk dieselfde gesê, die dag toe hy teruggekom het na Kades-barnéa, waar hulle so ver in 
die wildernis gereis het. Hulle het die land soort van betwyfel wat God gesê het dit sou wees. Maar God 
het vir hulle gesê dit was 'n goeie land, dit het gevloei van melk en heuning. En Josua en Kaleb was die 
enigste twee wat dit wou glo, uit die ander tien wat weggegaan het. Toe hulle teruggekom het, het hulle 
die bewys gehad; hulle het 'n tros druiwe wat net twee sterk manne kon dra gehad.

30

Josua en Kaleb kon net daar gestaan en gesê het, “Hierdie dag is hierdie Skrif vervul. Hier is die 
bewys dat dit 'n goeie land is.” Sekerlik. Waarom? “Daar is die bewys dat dit 'n goeie land is. Waar het jy 
ooit sulke dinge soos dit, in Egipte gekry? Daar was nie sulke plekke nie. Maar hierdie dag is hierdie Skrif 
vervul.”

Hy kon dieselfde ding gesê het, toe hy geprofeteer het en gesê die mure van Jérigo sou val nadat 
hulle sewe maal, sewe dae en sewe keer op 'n dag om die mure gemasjeer het. En toe hulle die laaste 
keer om gemarsjeer het, het die mure platgeval. Josua kon opgestaan en gesê het, “Hierdie dag, die 
Hoofkaptein van die leërskare van die Here wat vir my weke gelede vertel het, dat dit so sou gebeur 
het, hierdie dag is hierdie Skrif vervul.” Daar het die mure geval, plat op die grond. “Komaan, laat ons 
gaan en dit neem. Dit behoort aan ons. Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.”

Hoe wonderlik, manne van God wat gestaan het vir die dinge wat reg is!

Israel, by die rivier, het oorgegaan, toe het hulle die land in besit geneem. Hoe gaan hulle dit doen? 
Dis die maand van April. Die vloede kom af omdat die sneeu bo in Judéa smelt. O, wat 'n swak generaal 
het dit gelyk asof God was, om Sy mense daar, in die maand van April, toe die Jordaan hoër was as wat 
dit ooit was. Soms....

31

Ek mag net hier stop, as ek tyd gehad het, om julle net 'n bietjie raad te gee. Somtyds mag jy daar 
sit met kanker, of jy mag sit met 'n siekte; en jy dink, “Wel, ek, wat 'n Christen is, hoekom is dit so met 
my? Waarom sou dit met my gebeur, as ek 'n Christen is?” Partymaal laat God die dinge so donker word 
dat jy nie bo, rondom, of enige ander plek kan sien nie, en dan kom Hy en maak 'n weg daardeur vir jou, 
dat jy mag sê, “Hierdie dag is hierdie Skrif vervul, wat Hy belowe het om te doen.”

Hy laat die Hebreeuse kinders reg in die vuuroond stap. Hulle het gesê, “Ons God is in staat om ons 
te verlos uit hierdie vuur in die vuuroond. Maar, nietemin, ons sal nie voor jou beeld buig nie.” Toe hulle 
daar uitgestap het, die reuk van die oond op hulle ... geen reuk van die oond, liewer, op hulle nie, hulle 
kon gesê het, “Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.”

32

Toe Daniël uit die leeukuil kom, kon hy dieselfde ding gesê het.

Johannes die Doper. Na vierhonderd jaar van kerklike lering, geen wonder dat die kerk in 'n gemors 
was op daardie tyd nie! Toe hy verskyn het in die woestyn, die Jordaan, soos hy daar reg op die oewer 
gestaan het, en sê, “Hierdie dag is hierdie Skrif, Jesaja 40 vervul.”

Hoe ek net hier kon stop en vir julle sê wat daardie ou priester my vertel het. Het gesê, “Seun, jy 
het nooit daardie Boodskap voltooi nie.”
33

Ek het gesê, “Wees stil.”

Hy het gesê, “Jy bedoel die Pinksters sien dit nie?”

Ek het gesê, “Nee.”

Hy het gesê, “Ek sien dit.” En 'n nogal 'n Katolieke priester! Uh-huh. Hy het gesê, “Hoekom het jy nie 
voort gegaan nie?”

Ek het gesê, “Bly stil.”

Hy het gesê, “Glorie aan God! Ek sien dit.”

En omtrent daardie tyd het die Heilige Gees op sy suster geval, wat daar in die diens gesit het. En 
sy  het  opgestaan,  in  onbekende  tale  gepraat,  en  die  interpretasie  gegee  van  die  einste  ding  wat  die
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priester en ek op die platform oor gepraat het. Die hele kerk, die hele plek het in 'n gedreun gegaan. 
Voortgesit oor na Oral Robert se konvensie verlede week, of voor verlede week, en was die praat van die 
konvensie. Hoedat daardie priester.... Sit onder die Heilige Gees, geopenbaar daar deur 'n vrou, ek glo dit 
was sy suster, van wat plaasgevind het daarbo op die platvorm, en openbaar die ding wat ons wou 
veberg.

Die uur waarin ons lewe, hierdie dag is hierdie Skrif vervul. Hierdie dag het die Aandligte gekom, en 
ons faal om Dit te sien. Let op.

Johannes het gesê, “Hierdie dag is ek 'die stem van een wat roep in die wildernis', soos die profeet 
Jesaja gesê het. Berei die weg vir die Here!”
34

Hulle het dit nie verstaan nie. Sê, “O, jy's Jesus ... liewer, U is die Christus,”

Hy het gesê, “Ek is nie die Christus nie.” Hy het gesê, “Ek is nie werd om Sy skoene los te maak nie. 
Maar,” het hy gesê, “Hy staan iewers tussen julle,” want hy was seker dat Hy daar sou wees. Hy moes 
dit wees in sy dag, want God het vir hom gesê hy moes die Messias bekendstel.

Eendag het 'n jong Man daar afgestap gekom, en hy het wat soos 'n Lig was bokant Hom gesien, 
wat 'n teken was. En hy het uitgeroep, “Aanskou die Lam van God! Hierdie dag is hierdie Skrif vervul voor 
jou.” Sekerlik.

Op Pinksterdag, hoe Petrus opgestaan het, en hulle Skrifte aangehaal van Joël 2:38. Wanneer, 
daardie mense almal gelag het. Hulle kon nie in hulle eie taal praat nie. Hulle het iets anders afgebrabbel. 
Die Bybel het gesê, “Verdeelde tonge.” Gesplete is 'n “verdeelde” tong, sê niks nie, net 'n gebrabbel. 
Rondgehardloop soos 'n klomp dronk mense!

35

Hulle almal het gesê, “Wel, hierdie mense is dronk. Kyk na hulle, kyk hoe tree hulle op, hoe daardie 
vroue en mans. Hulle is wanordelik,” het daardie godsdiensige groep van daardie dag gesê.

Petrus het opgestaan in hulle midde, en gesê, “Manne en broers, julle wat in Jerusalem woon, en 
julle wat woon in Judéa, laat dit bekend wees vir julle dat hierdie mense nie dronk is soos julle 
veronderstel nie, aangesien dit die derde uur van die dag is. Maar dit is wat gespreek is deur die profeet 
Joël, 'Dit sal gebeur in die laaste dae, Ek sal My Gees uitstort op alle vlees.' Hierdie dag is hierdie Skrif 
vervul.” Sekerlik.

Luther was reg op tyd. Wesley was reg op tyd. Pinkster was reg op tyd. Niks buite orde nie.36

Nou vra ek julle om die eeu en tyd waarin ons nou lewe te oorweeg, met die beloofde Woord vir 
vandag. As manne destyds in ander eeue, kon sê, “hierdie dag is hierdie Skrif,” “hierdie dag is hierdie 
Skrif,” wat dan van die Skrif vir hierdie dag? Wat is belowe vir hierdie dag? Waar staan ons? Watter uur 
leef ons; wanneer die horlosie aftik, die wetenskaplike horlosie, drie minute voor middernag? Wêreld is 
gespanne. Die kerk is in 'n toestand van korrupsie. Daar is niemand wat weet waar hulle staan nie. 
Watter tyd van die dag is dit? Wat van die Skrif vir hierdie dag? Die toestande van die kerk, of, die 
toestande van die kerk vandag!

In die wêreld, politiek, ons wêreldstelsel, is net so verrot as wat dit kan wees. Ek is nie 'n politikus 
nie. Ek's 'n Christen. Maar, ek het geen saak om oor politiek te praat nie, maar ek wil net sê hulle is 
verrot aan beide kante.

37

Ek het eenmaal gestem, dit was vir Christus; ek moet wen. Die duiwel het teen my gestem, en 
Christus het vir my gestem; dit hang af van watter kant ek my stem gee. Ek is bly ek het dit op Hom 
gewerp; laat die wêreld sê wat hulle wil. Ek glo steeds Hy's dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid. 
Hy sal dit bewys. Hy sal beslis. Sekerlik.

Die toename in misdaad, jeugmisdaad!

Kyk na ons volk, eenmaal die blom van die aarde. Ons groot demokrasie was destyds gevorm daar in 
die ... by die verklaring van onafhanklikheid. En die verklaring van onafhanklikheid was geteken, en ons 
het 'n demokrasie gehad. En ons groot voorvaders, en die dinge wat hulle gedoen het; ons het 'n groot 
nasie gehad.

Maar sy is nou verrot, en verkrummel, en skud, en gee in. En probeer mense belas, om geld te kry en 
oorkant te stuur, om vriendskap te koop met hulle vyande; hulle gooi dit terug in ons gesig. Een wêreld 
oorlog, twee wêreld oorloë, en beweeg steeds op na 'n derde een. Sekerlik. Politiek is verrot, korupt, 
verrot tot die bodem. Net presies wat Matthéüs 24 gesê het dit sou wees, “Nasie sou teen nasie wees, 
koninkryk teen koninkryk.” Al hierdie dinge sal plaasvind. Nou laat ons dit oorweeg. Goed.

Let op die ander, die toename in wetenskaplike navorsing. Nou, eenkeer, net 'n.... My oupa het 
gegaan om my ouma te sien, met 'n ossewa. Nou is dit 'n straler, of selfs 'n wentelbaan in die lug, in die
38



10Hierdie Dag Is Hierdie Skrif Vervul

buitenste ruimte. Dis groot.... Hoe, wie het dit gesê? Daniël 12:4, het gesê, “Kennis sal vermeerder in die 
laaste dae.” Ons sien die uur waarin ons lewe. Let nou op die toestande van die wêreld, die toestand 
van wetenskap.

En let weer op, vandag, in ons opvoedkundige stelsel. Nou moet dit nie probeer ontken nie. Ek het 
die koerant uitknipsels, leer seks in ons kerk ... in ons skole, dat jong studente seksuele verhoudings met 
mekaar hê, om te sien of hulle kan paar in die wêreld. Ja, meneer.

Wat van in ons priesterskap? Vanaand het ek 'n stukkie uit die koerant gekry. Daar in Los Angeles, 
Kalifornië, van waar 'n klomp geestelikes, Baptiste en Presbiteriane, predikers, 'n klomp homoseksueles in 
gebring en homoseksueel toegepas het, en sê hulle het hulle probeer wen na God. Wanneer, dit is een 
van die vervloekings van die uur, 'n Sodomiet! En die wet het hulle selfs gearresteer.

Nou waar is ons? Ons hele stelsel het onder ons verrot. Ek het die toename in homoseksueel oor die 
Verenigde State gesien en het twintig of dertig persent toegeneem sedert verlede jaar. Dink daaraan, die 
mans lewe saam met mans, net presies soos hulle in Sodom gedoen het.

39

Toename in misdaad, jeugmisdaad! Watter uur lewe ons? Hierdie dag is hierdie Woord van profesie 
vervul.

Die godsdienstige wêreld, die kerk self, die kerk, die uitgeroepte kerk, wat ons noem die uitgeroepte 
kerk, die laaste kerkeeu, die Pinkster kerkeeu, waar is dit? Dis in Laodicéa, soos die Skrif gesê het.

Hulle het vandag die skanse laat sak. Hulle vroue is halfgeklee. Hulle manne is.... Dis 'n verskriklike 
ding. Party van hulle is drie of vier keer getroud, en is op die diakenraad, en alles. Hulle het die skanse 
laat sak, en korrupsie ingebring, want hulle het rade ingestel en die plek geneem saam met die wêreld.

En, vandag, hulle het beter geboue as wat hulle ooit gehad het. Een of ander plek, bou een van 
hulle 'n vyftigmiljoen dollar ouditorium, vyftig miljoen dollar. Pinksters! Vyf-twintig jaar gelede was dit 
altyd onder op die hoek, het 'n tamboeryn geslaan. Het gesê, “Ons ...”

Want, die Skrif sê, in Openbaring 3, dat jy “'Ryk is,'gesê, 'Ek is ryk. Ek sit as 'n koningin. Ek het geen 
behoefte aan niks nie.' En jy weet nie dat jy is ellendig, beklaenswaardig, arm, nakend, blind, en weet dit 
nie!”

Hierdie dag is hierdie Skrif vervul in jou oë. Amen! Amen beteken “laat dit so wees.” Ek amen nie 
myself nie, maar ek bedoel ek glo Dis die Waarheid. Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.

Die Pinksterkerk is in 'n Laodicése toestand. O, hulle spring steeds en skree, en gaan tekere wanneer 
die musiek speel. Wanneer die musiek op hou trommel, of die beatnik partytjie van hulle speel musiek en 
noem dit Christelikheid, en wanneer dit stop, is al die heerlikheid is weg. Ja.

40

As dit opregte ere aan God is, is daar nie genoeg fluitjies en genoeg krag in die wêreld om dit te stop 
nie. Wanneer dit regtig van God kom, is ritme in musiek nie nodig nie. Dit verg die Gees van God om neer 
te daal daarop. Dis wat dit doen.

En hulle het Dit al lankal vergeet, want hulle het die gawe van die Heilige Gees geklassifiseer as die 
“aanvanklike getuienis van in tale praat.” En ek het duiwels en hekse in tale gehoor praat.

Die Heilige Gees is die Woord van God in jou, wat Ditself identifiseer deur die Woord te aanvaar. 
Buiten dit, kan dit nie die Heilige Gees wees nie. As dit sê dis die Heilige Gees, en een Woord ontken van 
daardie Bybel, kan dit nie die Heilige Gees wees nie. Dis die bewys of jy glo of nie.

Let op nog 'n groot teken. Die Jode is in hulle tuisland; hulle eie volk, hul eie geld, 'n lidmaat van die 
Verenigde Volke. Hulle het hulle eie leër. Hulle het alles. Hulle is in hulle tuisland; wat, Jesus gesê het, 
“Leer 'n gelykenis van die vyeboom.” Daar is hulle, reg terug in hulle nasie. Hierdie dag is hierdie Skrif 
vervul, die Jode in hulle tuisland.

41

Hierdie dag is hierdie Skrif vervul, die Laodicése Kerkeeu.

Hierdie dag is hierdie Skrif, Matthéüs 24, vervul. Die wêreld is in 'n korrupsie, die hele ding; nasies 
teen nasies, aardbewings in verskillende plekke, groot warrelwinde afgekom, skud die nasies, ensovoorts, 
groot rampe oral. Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.

Nou ons het die toestand van die wêreld uitgevind. Ons sien waar die kerk normaal, normaal.... 
Organisasie, denominasie, ons sien waar hulle is. Ons sien waar die nasies is. En ons sien dat in hierdie 
dag hierdie beloftes vervul is.

42

Maar nou, in hierdie dag kom daar 'n super, Koninklike Saad van Abraham. Dis presies wat Dit sou 
wees, dit sal 'n Koninklike Bruid wees vir die Koninklike, beloofde Seun. Soos ek gisteraand gepraat het, 
dit sal  nie  'n  natuurlike  saad  wees  nie,  dit  sal  'n  geestelike  Saad  wees.  Daar  gaan  'n  geestelike  Bruid
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wees wat sal opstaan, die Koninklike Saad van die koninklike Geloof van Abraham se Koninklike Seun. Sy 
kom op die toneel in die laaste dae, en die tyd en die plek is 'n belofte wat gegee is aan Haar.

Volgens Maleági 4, 'n Skrif, is daar 'n Boodskap wat gaan opstaan en die harte van die mense weer 
reguit terug na die apestoliese vaders sal skud. Daar is een om op te staan op die toneel, in die krag van 
Elía, wat op die toneel sal verskyn; 'n wildernisman wat sal uitkom, en sal 'n Boodskap hê wat weer 
reguit terug sal gaan na die Woord. Dis die uur waarin ons lewe.

Oorweeg dit dan nou, vra ek julle in hierdie uur, julle mense hier van Jeffersonville. In 1933, toe ek 
vyfhonderd daardie dag gedoop het in die Naam van Jesus Christus, toe die bonatuurlike Lig wat 
neergedaal het oorkant op die rivier, was ek omtrent 'n twintig-jaar oue seun. Wat het Dit gesê, 
Jeffersonville? Wat was Dit by die voet van Springstraat daar, toe die Courier Journal, ek glo dit was die 
Louisville Herald die artikel Daarvan geneem het? Dit het reg oor die Associated Press gegaan, selfs tot 
in Kanada. Doktor Lee Vayle het dit uit die koerant gesny, ver bo in Kanada, in 1933.

43

Toe ek my sewentiende persoon, onder hierdie Getuienis; gedoop het, julle ken die res van die storie. 
En toe ek daar gestaan het, en die sewentiende persoon gedoop het, het 'n Lig uit die Hemel 
neergedaal, wat van bo afskyn, soos 'n Ster wat uit die Hemel val. 'n Stem het gesê, “Soos Johannes 
die Doper gestuur is om die eerste koms van Christus voorafgaan, sal jou Boodskap Sy tweede Koms 
voorafgaan, oor die hele wêreld.” Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.

[Gemeente is verheug] Hierdie dag! [Die gemeente loof en prys God grootliks.] God het dit belowe. 
Wat het gebeur? Hierdie dag het Dit rondom die wêreld gegaan.
44

En toe God daar afgekom het en dit gesê het, toe ek 'n seuntjie was, in 'n brandende bos, of 'n bos 
daarbo, aan die brand met 'n Vuurkolom, hierbo by Wathen se plek op die Utica Pike; daaragter water 
aangedra het, van daardie skuur na 'n witblits stookketel, julle ken die waarheid daarvan. Hy het gesê, 
“Jy moet nooit rook, of drink, of jou liggaam besoedel nie, want daar is 'n werk vir jou om te doen 
wanneer jy ouer word.” Ek getuig daarvan dat dit die Waarheid is, dat ek Dit gesien het. En God, soos Hy 
gedoen het met Moses, het uitgespreek voor die gemeente daar oorkant, en gesê, “Hierdie is die 
Waarheid.”

Hierdie dag is hierdie Skrif vervul in ons midde.

Kyk wat Hy gesê het oor die onderskeiding, en hoe dit sou wees; die hande op hulle lê, om die 
geheime van die hart te ken. Hierdie dag is hierdie Skrif vervul voor ons einste oë.

Hierdie beloftes wat gemaak is, let op, al hierdie beloftes is vervul en bevestig deur die God van die 
belofte. Kyk, daar hang in Washington, D.C., vanaand, die foto van die Engel van die Here!
45

Soos George J. Lacy, die hoof van die F.B.I. vingerafdruk en dokument van die Verenigde State 
regering, het Dit ondersoek van Houston, Texas, en gesê, “Hierdie is die enigste bonatuurlike Wese wat 
ooit gefotografeer is in die hele wêreld.” Hy behoort te weet, hy's die beste in die wêreld, daarvoor.

Let op, daar hang Dit, as die Waarheid, dieselfde Vuurkolom wat Israel gelei het, destyds in die 
wildernis. Dit lei vandag, dieselfde soort van 'n Boodskap, van, “Kom uit Egipte!” ...?... Hierdie dag is 
hierdie Skrif vervul. Julle weet van die Boodskap wat Hy gesê het.

Kyk na die visioen van Tucson, drie jaar gelede, toe hierbo gestaan het in die laan. Vyf jaar voor dit, 
toe het Hy gesê, “Die dag as die stad 'n paal voor daardie hek inplant, dan moet jy Wes draai.” My 
tabernakel mense wat hier is, weet dat prop- ... daardie keer. Dis reg.

46

En die dag dat Mnr. Goynes en hulle daarbo was, en daardie paal ingekap het, het ek vir die vrou 
gesê, “Daar is iets omtrent dit.”

Sy het gesê, “Wat is dit?”

En ek het ingegaan en in my boekie gekyk. Daar was dit.

En die volgende oggend, teen tienuur, het daar in my kamer gesit, omtrent tienuur, het die Engel van 
die Here afgekom. Hy het gesê, “Gaan na Tucson. Jy sal noordoos van Tucson wees, en daar sal sewe 
Engele in 'n groep kom wat die hele aarde rondom jou sal skud.” En gesê, “Dit sal van daar vir jou gesê 
word.”

Hoeveel onthou dit, hier, lank voor dit gebeur het? [Gemeente sê, “Amen.”] Daar is manne vanaand 
wat reg in hierdie gebou sit, wat reg daar gestaan het toe dit gebeur het.

En gesê, “Die Sewe Seëls van die verborgenhede van die hele Bybel sal geopen word, en vervul 
Openbaring 10, dat in die sewende engel se Boodskap hierdie dinge moet vervul word. ” Hierdie dag is 
hierdie Skrif vervul voor ons oë. Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.



12Hierdie Dag Is Hierdie Skrif Vervul

Verlede jaar, staan ek en Mnr. Woods hier op dieselfde plek, en gaan teen die heuwel uit, in 'n soort 
van roubeklag, oor sy vrou wat siek is. Die Heilige Gees het gesê, “Tel 'n klip op wat daar lê. Gooi dit op 
in die lug. Wanneer dit neer kom, sê, 'SO SPREEK DIE HERE, daar sal 'n oordeel die aarde tref.' Sê vir hom 
dat die volgende paar uur sal hy die hand van God sien.”

47

Ek het vir Mnr. Woods vertel; wat teenwoordig is vanaand. En, ek skat, agt of tien van die manne, 
of vyftien, was op daardie tydstip daar toe dit plaasgevind het; die volgende oggend, waar die Here 
neergedaal het in 'n warrelwind en die berg geskeur het om ons, en die toppe van die bome los gesny 
het, en dit het drie ontploffings gemaak, en gesê, “Oordeel is oppad na die Weskus.”

Twee dae daarna, het Alaska amper onder die aarde gesink. En sedertdien, op-en-af met die kus, die 
losbars van God se oordeel teen daardie geestelike skerm. Daar is 'n ystergordyn, daar is 'n 
bamboesgordyn, en daar is 'n sonde gordyn.

Beskawing het saam met die son beweeg; so het die Evangelie. Hulle het van die ooste en weste 
gekom, soos die son gaan. En nou is Dit op die Weskus. Dit kan nie verder gaan nie; as Dit verder gaan, 
sal Dit weer terug oos wees.

48

Die profeet het gesê, “Daar sal 'n dag kom wat nie nag of dag genoem kan word nie,” 'n somber dag, 
'n klomp reën en mis, net genoeg hoe om te weet hoe om aan te sluit by 'n kerk of jou naam in 'n boek 
te skryf. “Maar dit sal Lig word teen die aandtyd.” Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.

Dieselfde s-o-n wat in die ooste opkom is dieselfde s-o-n wat in die weste sak. En dieselfde S-e-u-n 
van God wat in die ooste gekom en Homself bevestig as God gemanifesteer in die vlees, is dieselfde S-e-
u-n van God in die westelike halfrond hier, wat Homself identifiseer onder die kerk vanaand, dieselfde 
gister, vandag, en tot in ewigheid. Die Aandlig van die Seun het gekom. Hierdie dag is hierdie Skrif voor 
ons vervul.

Waar is ons in hierdie Abrahamiese eeu? Waar staan ons in hierdie groot tyd, die groot uur waarin 
ons lewe? Al die visioene is vervul.
49

Wat omtrent toe 'n klein prediker vriend van ons hier, geassosieerde susterkerk, Junior Jackson, wat 
een aand na my toe aangehardloop kom. Gesê, “Ek het 'n droom gehad, Broer Branham, wat my hinder. 
Ek het al die broers gesien vergader op 'n heuwel.” En gesê, “Op hierdie heuwel, het jy ons geleer uit 
briewe wat geskryf was, het gelyk soos, sommige briewe deur die tyd op die rots uitgegraveer was. Toe 
jy met dit klaar was, alles van dit voltooi was, het jy vir ons vertel, en gesê, 'Kom nader, en ons het 
almal saamgedrom.”

Gesê, “Jy het van iewers af iets geneem en, gelyk soos, 'n koevoet en het die top van hierdie klein 
piramide oop gekloof. En, toe dit gebeur het,” gesê, “graniet rots met geen skrif op dit nie. En jy het vir 
ons gesê 'om dit te ondersoek.” En julle almal.... Ons het almal begin kyk.“ Gesê, ”Ek het my kop gedraai, 
en ek het opgelet jy gaan na die weste toe, net so hard as wat jy kon, na die ondergaan van die son.“ 
Hoeveel onthou dit? [Gemeente sê, ”Amen.“]

En ek het 'n bietjie daar gestaan totdat die Heilige Gees dit geopenbaar het. Ek het gesê, “Die hele 
Bybel, soveel as wat geopenbaar is aan die mens, deur regverdigmaking, heiligmaking, die doop van die 
Heilige Gees, die doop in Jesus se Naam, en al hierdie dinge, is geopenbaar; maar daar is geheime wat 
binne-in verberg is, want die Bybel is verseël met Sewe Seëls. Ek moet soontoe gaan om dit te vind.”

50

Daardie oggend toe daardie sewe Engele afgekom het en die aarde ontplof, en die rotse in alle 
rigtings gevlieg het, het sewe Engele daar gestaan en gesê, “Keer terug na Jeffersonville, van waar jy 
vandaan gekom het, want die Sewe Seëls van die sewe verborgenhede sal geopen word.”

Hier is ons, vandag, verstaan die Saad van die Slang. In 'n paar dae, as God wil, sal ons Trou En 
Egskeiding reg verstaan. En al hierdie dinge wat God oopgemaak het, elke Seël, die verborgenhede 
sedert die grondlegging van die wêreld. En ons was vol vreugde, in die Teenwoordigheid van Sy 
seëninge! Dit is waar. Hierdie dag, is hierdie Skrif!

Die Life tydskrif het die artikel daarvan, “Geheimsinnige sirkel van Lig wat opgaan in die lug, bokant 
Tucson en Phoenix,” op dieselfde manier wat ek julle amper 'n jaar vertel het voor dit gebeur het, hoe dit 
sou wees, en soos 'n driehoek. Die foto hang in die kerk daaronder. Julle wat daardie tydskrif geneem 
het, het dit. Daar was dit, net presies. Hulle het gesê, “Dis sewe-en-twintig myl hoog en dertig myl 
breed.” Hulle verstaan egter nie wat gebeur het nie. Dit het geheimsinnig verskyn en geheimsinnig 
weggegaan.

51

Broer Fred Sothmann, Broer Gene Norman en ek, wat daar gestaan het. Drie is 'n getuie. Soos Hy 
Petrus, Jakobus en Johannes, bo op die berg geneem het, om te getuig. Het daar gestaan en dit 
dopgehou toe dit gebeur het, en het gesien dit word gedoen.
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Daar is Dit, hang in die lug; so ver, daar is geen humiditeit, geen vogtigheid of niks om 'n mis te maak 
nie. Hoe kon hulle daar kom? Dit was die Engele van God wat teruggekeer het, na hulle Boodskap. Hierdie 
dag is daardie profesie vervul in ons midde. Hierdie dag is hierdie Skrif vervul.

Kyk, Sewe Seëls is geopen. Die warrelwind is na die Weskus. Nou, moenie dit mis, soos hulle destyds 
nie.

Nou, ons aandag, 'n bietjie nader aan ons dag. Wat sê die Skrif van vandag, en omtrent die tyd 
waarin ons lewe? Jesus wat praat.... Ek sal nie tyd hê om hulle almal te neem nie, maar ek wil hierdie 
een vat voor ons afsluit.

52

Jesus het gesê, in Lukas die 17de hoofstuk, die 30ste vers. Jesus Christus, die Woord Self! Glo julle 
dit? [Gemeente sê, “Amen.”] Jesus Christus, die Woord Self, vlees gemaak, het gespreek en gesê wat die 
Woord sou wees in die eindtyd, wat sal die teken wees van die einde van die wêreld. Hy het vir hulle 
vertel nasie sou teen nasie opstaan, maar Hy het gesê, “Soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit 
wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.”

Nou, toe Jesus na die aarde gekom het, het Hy het gekom in die naam van drie Seuns. Seun van die 
mens, wat 'n profeet is; Seun van God; en Seun van Dawid.

Nou, Hy het hier op aarde gelewe. Hy het nooit gesê Hy was die Seun van God nie. Hy het gesê, “Ek 
is die Seun van die mens.” Jehova Self het Eségiël en die profete, “Seun van die mens,” genoem. Want, 
Hy moes kom om die Skrif te vervul as 'n profeet. Moses het gesê, “Die Here julle God sal 'n Profeet oprig 
soos ek.” Dis waarom Hy nie die Seun van God daar kon wees nie, want Hy was die Seun van die mens. 
Hy.... “Die Woord het na die profete gekom.” En Hy was die Woord in Sy volheid. Seun van die mens, die 
mees belangrikste profeet.... Nie die groot profeet nie, maar die God-profeet, “Die volheid van die 
Godheid was liggaamlik in Hom.” Daarom, was Hy die Seun van die mens.

Nou, vir tweeduisend jaar, was Hy aan ons bekend as Seun van God, Gees.

En in die Millennium, sal Hy Seun van Dawid wees, op die Troon. Ons weet dit almal, wat die Skrifte 
glo.

Nou, Jesus het gesê, net aan die einde van hierdie kerkeeu waarin ons lewe, dat, “Die Seun van die 
mens sal weer geopenbaar word op dieselfde manier wat dit was, soos dit was by Sodom.”
53

Kyk hoe, histories, het Hy dit gegee. Hy het gesê, “Soos dit was in die dae,” eerste, “van Noag, hoe 
hulle geëet, gedrink, getrou, en uitgegee het in die huwelik.” Toe het Hy die volgende gebring, die laaste, 
na die Seun van die mens, by Sodom. Want, daar het Hy met die Jode gehandel; hier, by Sodom, handel 
Hy met die Heidene. Daar, in die oordeel het Hy hulle almal verdrink deur water, hier; by die Heidene, het 
Hy hulle almal op die dag van Sodom verbrand. Dis reg. Die Heidense wêreld word daar verbrand, “en so 
sal dit wees wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.” Dis nie meer water nie, maar dit sal 
hierdie keer vuur wees. Jesus lees uit dieselfde Génesis 23 wat ons uit lees, toe Hy gelees het oor 
Sodom.

Nou, ons erken die toestande wat gespreek is, van die wêreld toestand van Sodom, Sodomiete, 
Sodom toestand. Ons, sal elkeen, “amen” sê daarop. Ons glo dit. Goed.
54

En die geestelike toestand van Laodicea, die natuurlike kerk, ons sal sê “amen” daarop, en aanvaar 
hulle tekens. Ons weet dat elke teken is daar. Die kerk is in Laodicea. Ons weet dit. [Gemeente sê, 
“Amen.”]

Ons weet die wêreld is in 'n Sodom toestand. Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.”] Ons sal dit aanvaar.

Maar wat van die teken van Abraham, die een wat wag vir die beloofde seun? Dit was 'n ander een.

Onthou, hulle het 'n Sodom destyds gehad; hulle het hulle boodskapper gehad. En Abraham het 'n 
Boodskapper vir hom gehad.

Abraham het gewag, dag vir dag, want, amper vir 'n onmoontlike ding om te gebeur. “Sara, negentig, 
en hy 'n honderd.” Volgens die belofte van God, het hy steeds gewag. In die midde van alle kritiek, het 
hy gewag vir daardie seun.

So is die ware gelowige wat steeds wag vir daardie beloofde Seun se terugkeer! Let op, net voor die 
seun aangekom het, was daar 'n teken aan hom gegee. Is dit nie die teken van die komende Seun om 
geopenbaar te word vir die koninklike Saad van Abraham nie, wat wag vir die Koninklike Seun, dieselfde 
as wat dit was vir vader Abraham vir die natuurlike seun nie? [Gemeente sê, “Amen.”] Dis reg? [“Amen.”] 
Jesus het so gesê, hier in Lukas 17:30, “Voor hierdie tyd kom, dat, die Seun van die mens geopenbaar 
sou word soos Hy het in die dae van Sodom, voor die vernietiging van Sodom.” Nou ons soek na 'n 
teken.
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Nou laat ons die toestande neem soos dit was in Sodom. Let op, hulle het almal in die wêreld gegaan 
as Sodomiete.
55

Ek dink een van die bioskoop regisseur het nie lank gelede 'n film gewys oor Sodom, ek het daarna 
gaan kyk. As julle dit ooit sien en daar's niks anders op dit nie, kyk daarna. Dis sekerlik 'n goeie prent 
van die Verenigde State vandag, Hollywood, net presies; dieselfde soort van aantrek en alles wat hulle 
gedoen het as voorheen; groot dronk fuiferye en alles, 'n godsdienstige sekte van sogenaamde 
godsdienstige mense.

Let op, en Sodom het 'n getuie gehad, en dit was 'n kêrel met die naam van Lot, wat 'n kleinneef 
van Abraham was.

Nou, Abraham en sy groep het nie daar onder na Sodom gegaan nie. Hy het 'n groot groep saam met 
hom gehad, genoeg om teen van omtrent 'n dosyn konings en hulle leër te veg. So, hy het 'n groot 
groep saam met hom gehad. En hy het eendag daarbuite gesit onder 'n akkerboom, toe alles verkeerd 
gegaan het vir hom; niemand het enigiets met hom te doen gehad nie, maar hy het steeds vasgehou 
aan daardie belofte.

Let op, aandagtig nou, voor ons afsluit.

Terwyl hy daar gesit het, kom daar drie manne, na hom toe aangestap. Twee van hulle het afgegaan 
na Sodom en die Evangelie aan Lot hulle te verkondig, om uit te kom, Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.”] 
Maar Een het by Abraham gebly. Let op, die Een wat by Abraham gebly het was God Self. Die ander 
twee was Engel boodskappers.

Nou, onder in Sodom, het hulle geen wonderwerke gedoen nie, net hulle blind geslaan. En die 
predeking van die Evangelie word hulle altyd met blindheid geslaan.
56

Nou kyk na die toneel van daardie dag. Daar is 'n kerk natuurlik. Altyd in drieë, soos ek gisteraand 
gesê het, is God verteenwoordig. Daar was Sodomiete, die Lotiete, en die Abrahamiete. Dis in dieselfde 
posisie vanaand, die wêreld se toestand net soos daardie.

Laat ek julle iets vra. Kyk nou na hierdie toestand. Abraham het hierdie Man wat met hom gepraat 
het, “Elohim” genoem. Die Hebreeuse woord Elohim beteken “die algenoegsame Een, die Een wat die 
Ewige Een is,” Elohim, God Self!

In die begin, Génesis 1, sê, “In die begin God....” Neem die Hebreeuse woord daar, óf, of Griekse 
woord, liewer, “In die begin het Elohim die hemele en aarde geskape.”

Hy hier, in Génesis, omtrent 22 hier, sê Hy weer, of omtrent die 20, het Hy gesê, en hy hierdie Man 
se naam “Elohim” genoem. Waarom het hy dit gedoen? God, verteenwoordig in 'n menslike vlees, wat 
daar saam met Abraham gesit het en 'n kalf toebroodjie geëet, bietjie melk gedrink, en 'n stukkie brood 
geëet het. God Self, en reg voor Abraham verdwyn.
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Maar Hy het hom 'n teken gegee. Let op. En daardie teken was dat Hy Sy rug gedraai het na die 
tent.

En onthou, Abraham, sy naam was Abram 'n paar dae vantevore, en Sara was Sarai tevore; S _ a _ 
r _ a _ i, en toe S-a-r-a en A-b-r-a-m na A-b-r-a-h-a-m. Abraham beteken “vader van nasies.”

Nou kyk baie mooi hier, en ons sal sien die toestand van die uur waarin ons nou lewe, soos Jesus vir 
ons gesê het om na hierdie toestand te kyk. Ons sien al die res daarvan reg; nou laat ons kyk na die 
koninklike Saad, wat se toneel is hulle veronderstel om te sien.

Nou hierdie Man het gesê, “Abraham, waar is jou vrou, Sarah?”

En Abraham het gesê, “Sy is in die tent, agter U.”

Nou, Hy het haar nog nooit gesien nie. Hoe het Hy geweet dat sy naam Abraham was? Hoe het Hy 
geweet haar naam was S-a-r-a-h? “Abraham, waar is jou vrou, Sarah?”

Gesê, “Sy is in die tent, agter U.”

Hy het gesê, “Ek....” “Ek,” 'n persoonlike voornaamwoord. “Ek gaan jou besoek volgens die belofte. 
Jou vrou gaan daardie baba hê. Jy het My vertrou, nou gaan ek dit laat gebeur.”

En Sara, agter in die tent, wat afgeluister het, wat julle dit ookal dit noem, het geluister deur die 
tent, sy het in haar mou gelag, en sy het gesê, “Nou, ek, 'n ou vrou soos ek is, plesier hê met my heer; 
en hy ook oud, 'n honderd jaar oud? Terwyl, hierdie het vir baie, baie jare nie gebeur nie.”
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En die Man, M-a-n, het daar  gesit,  in  menslike  vlees,  gedrink  en  geëet  soos  'n  gewone  man;  met
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stof op Sy klere, en met stof op Sy voete, en Abraham het dit afgewas. God, Self, het rondgekyk, en Hy 
het gesê, “Waarom het Sarah gelag, daar in die tent, en dit gesê?” Hy het geweet, kon die gedagtes 
van Sarah onderskei in die tent, agter Hom. Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.”]

Nou, toe die Koninklike Saad van Abraham op die aarde gekom het, watter teken het Hy gewys, 
Seun van die mens. Simon het eendag nadergekom na Hom toe; Andréas het hom gebring. Hy het gesê, 
“Jou naam is Simon. Jy's die seun van Jona,” het Hy gesê. Sien, dit het 'n gelowige van hom gemaak.

Filippus het gegaan en Natánael gekry; het terugkom, en gesê, “Kom, kyk 'n Man Wie ons gevind 
het; Jesus van Násaret, seun van Josef.”
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Hy het gesê, “Nou wag 'n oomblik. Kan enigiets goeds uit daardie fanatisisme kom?”

Hy het gesê, “Kom, kyk.”

So, toe Filippus nadergekom het in die Teenwoordigheid van Jesus, saam met Natánael, het Jesus 
hom bekyk gesê, “Aanskou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie.”

Hy het gesê, “Rabbi, wanneer het U my geken?”

Het gesê, “Voor Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het Ek jou gesien.”

Hy het gesê, “Rabbi, U is die Seun van God. U is die Koning van Israel!”

Toe die vroutjie by die put, in haar onsedelike toestand, nadergekom gekom het, 'n klein panorama 
soos hierdie, om 'n bietjie water te trek. Jesus het Sy dissipels weggestuur, om lewensmiddele te kry. 
Toe sy nadergekom om water te skep, het Hy gesê, “Bring vir My water om te drink, vrou.”
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Sy het gesê, “Dis nie gebruiklik vir U om dit te sê nie. Ons het apartheid hier. Nou, julle Jode het niks 
met ons Samaritane te doen nie; en ons het niks met julle te doen nie.”

Hy het gesê, “Maar, vrou, as jy geweet het met Wie jy praat, sou jy vir My water gevra het. Ek sou 
jou waters gee wat jy nie hiernatoe kom om te skep nie.”

Hy het gevind waar haar toestand was, wat dit was. Hy het gesê, “Gaan haal jou man en kom hier.”

Sy het gesê, “Ek het nie 'n man nie.”

Hy het gesê, “Jy het die waarheid vertel. Jy het vyf gehad, en die een waarmee jy nou saamleef is 
nie joune nie.”

Sy het gesê, “Meneer, ek merk dat U 'n profeet is. Ons weet wanneer die Messias kom sal Hy ons 
hierdie dinge wys.”

Jesus het gesê, “Ek is Hy.”

Met dit, het sy in die stad ingehardloop en gesê, “Kom, sien die Man Wie vir my die dinge vertel wat 
ek gedoen het. Is dit nie die einste Messias nie?”

Let op, Hy het dit gedoen voor die Jode, en die Samaritane, maar nooit voor die Heidene nie. Die 
Heidene, ons mense, was Heidene in daardie dae, die ander nasies, dra 'n knuppel op ons rug, het 
afgode aanbid. Ons het na geen Messias gesoek nie.
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Hy verskyn slegs aan diegene wat uitkyk vir Hom, en ons is veronderstel om op soek te wees vir 
Hom.

Maar diegene wat voorgegee het om Hom te soek, die kerk self, toe hulle sien wat gedoen word, het 
hulle gesê, “Hy's 'n duiwel. Hy's 'n fortuinverteller, 'n Beëlsebub!”

En Jesus het gesê, “Daardie sonde sou hulle vergewe word,” want Hy het nog nie gesterf nie. “Maar,” 
gesê, “eendag sal die Heilige Gees kom en dieselfde ding doen, en om een woord Daarteen te praat sal 
nooit vergewe word nie.” Dis hierdie dag, waar elke Woord moet saam gaan. “Spreek 'n woord Daarteen; 
dit sal nooit vergewe word in hierdie wêreld of die wêreld wat kom nie.”

Dit was die Koninklike Saad van Abraham. En hier die Koninklike Saad van Abraham, wat kom as 
gevolg van daardie identifikasie van daardie Man wat daar gesit het met Abraham, kom om te bewys dit 
was dieselfde God, wat belowe is in hierdie dag, “Soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in 
die koms van die Seun van die mens, wanneer Hy Homself openbaar as Seun van die mens.” Amen. 
Hierdie is die dag vir hierdie Skrif om vervul te word.
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Kyk na die toestand wat ons vandag in is. Kyk na die kerk waar die Seun van God.... Kyk na die 
donker dag. Kyk na al die profesieë. Nou, 'n vreemde ding, dan is ons besoekers gereed, as die toestand
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moet wees soos by Sodom.

Daar was drie van hulle wat aangekom het, drie uitstaande manne gestuur uit die Hemel. Ons sal dit 
erken. Drie van hulle; Een wat by Abraham gebly het. Hulle het almal daar begin, maar Een het by 
Abraham gebly. Die res van hulle het afgegaan na Sodom. Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.”] En 
Abraham se naam is verander, van Abram na Abraham. Waar? [“Amen.”]

Nie een keer het die geskiedenis, die kerk van die wêreld ooit 'n evangelis gehad, om daarnatoe te 
gaan, met 'n naam wat eindig met h-a-m, tot hierdie dag, Billy G-r-a-h-a-m. Is dit reg? [Gemeente sê, 
“Amen.”] G-r-a-h-a-m, ses letters. A-b-r-a-h-a-m is sewe letters. Maar G-r-a-h-a-m is ses letters, wat 
die wêreld, mens is. Sien?

Kyk wat het daar uitgegaan, vandag, is hulle boodskappers van die Hemel.63

Is daar 'n mens op aarde wat bekering so duidelik gepreek het soos Billy Graham? Was daar 'n man 
wat so 'n effek gehad het op die mense, soos Billy Graham? Nooit was daar, 'n man internasionaal nie. O, 
Billy Sunday, ensovoorts, was in die Verenigde State, maar Billy Graham word wêreldwyd geken. Sien 
waar hy roep? Uit Sodom.

En hy het sy samekoms groep daar met die Pinksterkerk, 'n Oral Roberts.

Maar wat van die Uitverkore groep? Watter soort teken is hulle veronderstel om te sien? Wat is hulle 
veronderstel om te hê? Halleluja! “Dit sal Lig wees in die aandtyd.” Hierdie dag is hierdie Skrif vervul. 
[Gemeente juig] God se belofte is hierdie dag vervul. Ons weet dat dit die Waarheid is. Hy is hier 
vanaand soos wat Hy toe was.

Nou, om dit te preek, wat ek 'n ruk gelede gesê het, as jy dit enigiets preek en dit is die Evangelie 
Waarheid, dan is God verplig om dit te bevestig. Is dit waar? [Gemeente sê, “Amen.”] Nou, as dit so is, 
laat die God wat die Woord geskryf het, laat die God wat die profesie gemaak het, laat die God wat God 
van die Woord is, kom voort en bewys dat Hy steeds God is.
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Soos Elía opgegaan het op die berg; Elisa het Elia dopgehou, en hy het gesê, “Ek wil 'n dubbele mate 
hê.” En die mantel wat op Elía was het op Elisa geval. Hy het afgeloop, en daardie kombers dubbel gevou 
en die rivier getref, en gesê, “Waar is die God van Elía?” En dieselfde ding wat gebeur het met Elia, het 
gebeur vir Elisa.

En dieselfde Evangelie, dieselfde Krag, dieselfde Seun van die mens wat gister was, is vandag, en sal 
vir altyd wees. Hebreërs 13:8. Glo julle Dit? [Gemeente sê, “Amen.”] Dan, vra ek julle. Ek kan Hom nie 
wees nie, maar Hy is hier. [“Amen.”] Ons is net 'n draer.

Party van julle mense daar, wat siek en beproef is, wat weet dat ek jou nie ken nie, laat God nou ... 
as ek myself genoeg kan verneder. Bid julle en vra God.
65

Ek reken nie.... Daar is nie 'n gebedskaart in die gebou nie, is daar? Nee, ek gee nie.... Ons het nooit 
enige gebedskaarte uitgegee nie. Ons gaan biduur by ... of genesing van siekes, by die kerk hê. Maar, 
julle bid.

En julle weet dat ek's 'n totale vreemdeling vir jou. Sien, julle ken my, Jeffersonville! Ek wil nie hê 
mense van Jeffersonville moet dit doen nie. Ek wil mense hê ver hier vandaan. Kyk of God steeds 
openbaar! Kyk of Hy steeds dieselfde is gister, vandag, en vir altyd!

Doen soos die vroutjie gemaak het. Hy het daar deur gegaan, en sy het gesê, “Ek glo hierdie Man.” 
Sy het bloedvloeïng gehad, en sy het gesê, “As ek die soom van Sy kleed kan aanraak, ek glo ek sal 
gesond gemaak word.” Is dit reg?

As gevolg van haar geloof, daardie dag, is die Skrif vervul. “Hy verbind die hart van die gebroke hart, 
genees die siekes en die verlamdes.”

Toe sy Sy kleed aangeraak het, en uitgestap en gaan sit het, het Hy omgedraai en gesê, “Wie het 
My aangeraak?” Hoe het Hy ooit geweet, in daardie groot skare van mense, waarskynlik dertig keer meer 
wat hier is vanaand, duisende van hulle? Hoe het Hy dit geweet? Hy het gesê, “Wie het My aangeraak?” 
Hy het dit nie gesê, net om te sê nie; Hy het dit gesê want dit was waar. En Hy het gesê, “Wie het My 
aangeraak?” En Hy het omgekyk en direk na die vroutjie gekyk, waar sy gesit of gestaan het, watter 
posisie sy ookal in was, het vir haar gesê haar bloedvloeïng was verby.

Dit was Jesus gister. Dis Hy vandag. Glo julle dit? [Gemeente sê, “Amen.”]

Ek ken jou nie; God weet. Maar jy het pyne in jou sy, wat jou pla. Dis reg. Jy sit daar en bid daaroor. 
Is ek 'n vreemdeling vir jou, en ons is vreemdelinge vir mekaar? Staan op, as dit is. Ek ken jou nie. Dis 
hierdie man net hier op die hoek, hierdie jong kêrel. Jy het ook 'n slegte keel. Dis reg. Jy bid daaroor. Jy
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is heel senuweeagtig oor iets. Jy sal die diens vanaand moet verlaat want, jy's 'n prediker, jy het 'n paar 
afsprake om na te kom. Dit is waar. Uh-huh. Glo jy God weet wie jy is? Eerw. Mnr. Smith, nou kan jy 
gaan en genees word. Jesus Christus het jou gesond gemaak. Gaan terug na jou diens; jou keel sal jou 
nie pla nie.

Wie het hy aangeraak?

Daar is 'n man wat hier reg agter sit; hy ly. Hy het 'n gewas op sy linker long. Hy het nie.... Hy is nie 
van hier nie. Jy was 'n mynwerker. Dit is reg. Ek's 'n totale vreemdeling vir jou. As dit reg is, skud jou 
hand. Die gewas is in jou linker long, en jy's op vir 'n operasie sommer reg nou. Dis reg? Jy's nie van hier 
nie. Jy's buite die stad. Jy is van Virginia. Dis reg. Glo jy God weet wie jy is? Mnr. Mitchell, dis reg, gaan 
huis toe en wees gesond. Jesus Christus maak jou gesond. Vra die man! Het hom nog nooit in my lewe 
gesien nie. Hy het daar gesit en bid.
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Hierdie dag is hierdie Skrif!

[Broer Branham draai sy rug na die gemeente] Hier is 'n dame wat net hieragter sit, agter my, soos 
Sarah in die tent was. Sy bid vir 'n dogter. Staan op. Die dogter is nie hier nie, sy is weg, die dogter. En 
jy's dieselfde as wat dit was toe 'n vrou na Jesus toe gekom het, wat 'n vrou gehad het wat volkome 
besete was van 'n duiwel. Die vrou is ... demoon het die dogter in besit. Sy is nie hier nie. Sy is van.... 
Jy's van Noord Carolina. Glo jy dit? En dis die waarheid, is dit nie? Mev. Orders, jy kan huis toe gaan. As 
jy sal glo met jou hele hart, sal jy jou dogter kry soos gevind was toe Jesus Christus in die vergange se 
dae, gesê het dit was genees.

Hierdie dag is hierdie Skrif; die teken van Sodom, die teken van die super Saad, die teken van die 
natuurlike kerk! Hierdie dag is hierdie Skrif vervul in julle midde. Glo julle dit? [Gemeente sê, “Amen.”]
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Sal jy Hom net nou aanvaar as jou Verlosser en geneser? Staan op op jou voete, elkeen van julle, 
sê, “Ek aanvaar my genesing. Ek aanvaar Hom as my Verlosser. Ek aanvaar Hom as my Koning.” Elkeen 
staan op julle voete.

Hierdie dag! Luister, vriende.

“Hy het die Skrif gelees, die Bybel terug vir die priester oorhandig, en,” gesê, “al die oë van die 
mense was vasgenael op Hom. En Hy het na hulle gekyk, en het gesê, 'Hierdie dag is hierdie Skrif 
vervul.'”

Ek het die Skrif gelees, met 'n dosyn of meer bewyse dat ons lewe in die laaste dag, die geslag wat 
Jesus Christus sal sien terugkeer na die aarde. En ek sê vir julle vanaand, weer, hierdie dag is hierdie 
Skrif vervul voor julle aangesig.

Julle in Tucson, jy in Kalifornië, julle in New York, op hierdie telefoon koppelings, hierdie dag is hierdie 
Skrif vervul in julle aangesig.

Laat ons bly en vrolik wees, want die Troue van die Lam is op hande, en Haar Bruid.... Sy Bruid het 
Haarself gereed gemaak.

Laat ons ons hande opsteek en bring Hom ere, al jul mense. God seën jou. [Gemeente gaan voort om 
hulle te verheug en God te prys]


