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22 Augustus 1965 (Aand)

Dankie, Broer Mann. Sien jy het 'n broer saamgebring. Here seën julle. “Alle dinge is moontlik, glo 
net.” Laat ons bid.
1

O God, waarlik dis wat ons hartsbegeerte is vanaand, net om te glo. Soos ons hier vanaand 
vergader in die tabernakel, die son wat sak in die weste, ons bid, dierbare God, dat U ons sal laat besef 
hoe naby dit is wat die son sak ook met tyd; dit word min. Die dag het geloop. En ons onthou eenkeer 
toe die dag ver heen was, het twee reisigers gevra dat U inkom en by hulle bly. En toe het U Uself aan 
hulle bekend gemaak deur die verduideliking van U Woord en hulle laat sien wat Christus moes ly, al 
hierdie dinge eers.

So ons bid, God, soos die dag al ver heen is, dat U in ons huise sal inkom en saam met ons sal bly, 
en verduidelik vir ons die Woord, Here, wat ons so genadiglik as 'n skat van U hou, as 'n gawe in ons 
hart. Mag ons Dit nooit oorskry nie; mag ons Dit altyd eerbiedig met ons hele hart.

Ons dank U vir dit wat U gedoen het vir die in die hospitaal vanmôre, en wat U gedoen het vir Broer 
Capps se klein seuntjie wat gelê het, amper sterwend, en hier is hy nou in die gehoor vanaand. Hoe dank 
ons U, Vader, vir al hierdie dinge!

Skenk, Here, dat ons mag weet hoe ons U moet loof. Ons net.... Dis ver bo ons begrip om te weet 
hoe om U te loof. Maar, Here, ontvang ons harte as dankseggingsgebare, dat ons U liefhet. En wanneer 
ons wil doen wat reg is, wys ons wat om te doen. Ons vra in Jesus se Naam. Amen.

Julle mag maar sit.

Naand aan hierdie groot volgepakte kerk vanaand en buite oor die land op die telefone. Hulle sê hulle 
is weer verbind vanaand.
2

Ek hoop my vrou is ingeskakel. Ek kon haar nie bel nie, so ek sal haar bel na die diens.

En ons het 'n nota hier dat vanmore Broer Jackson se bro ... of vader wat in so 'n toestand was, dat 
daar so 'n verbetering plaasgevind het, dat hy dalk môre sal kan huis toe kom.

Broer Capps se klein seuntjie, dat hy my geroep het die ander aand, ek weet nie of Broer Capps in 
die gehoor is of nie, maar, en sy klein seuntjie was baie siek.

En dit het net so gebeur dat ek en Joseph onder by die skietbaan was, my klein punt twee-twee 
geweer gereed gekry. Ek het julle daarvan vertel verlede week. En hy gaan regtig 'n goeie skut wees. En 
hy wou dus seker maak dat hy vir Gary en Larry sê wat hy gedoen het. En hy het my vertel, met die 
terugkoms.... Ek het gesê: “Jy behoort te stop en vir Broer Gene Norman daarvan te vertel.”

Hy het gesê: “Stop en vertel eers vir Billy,” sy broer.

Nadat hy hom gewys het watter goeie skote hy geskiet het, het hy gesê: “Nou bly weg van my 
voete af.” Sien?

En net toe ons daar gekom het, wel, het die telefoon gelui, en Billy het ingehardloop om te vra.... Ek 
het gesê: “Dit mag nou 'n siekte oproep wees.” En ons het net ingekom, en dit was Broer Capps. En die 
seuntjie het buikvliesontsteking gehad, en net 'n skamele kans gehad om te lewe. En die Here het hom 
genees. En nou die aand het hy gesê hy het sekere soort pyne, Mev. Woods het my vertel. En ons het 
haastig vertrek, en ek het net.... Ek het gesê: “Mev. Woods, dis so laat nou, tienuur, ek twyfel of hulle 
my daar sal toelaat by die hospitaal.” Ek het gesê: “Ek gaan huis toe en gaan net die deur toemaak.” En 
ek het gegaan en gebid. En hulle sê die klein seuntjie is in die gehoor vanaand. So ons is baie dankbaar 
daarvoor. En ons is dankbaar.

3

Nou ons wag, ons het nog nie gehoor nie. As Broer Leo Mercier en Suster Mercier ingeskakel is, ons 
het nog nie van julle vader gehoor nie. Ons hoop om binnekort te hoor, hoe hy vaar. Maar ek's amper 
seker hy sal reg wees, so ons vertrou dit toe aan die Almagtige God, dat God sal sorg vir daardie 
dierbare, ou heilige man, 'n ou veteraan prediker van die Evangelie.

Nou, o, daar is soveel dinge wat gedoen moet word, en so 'n kort tydjie om dit te doen, so wend 
nou net al ons pogings aan vir wat ons kan doen vir ons Here.
4

Ek het 'n bietjie vroeg ingekom. En voel nie heeltemal so goed nie. Ek het moeg geword, net baie 
moeg, en ek het gaan lê vanmiddag. Nooit.... Ek het nie eers middagete geëet nie. So ek het ingegaan, 
net die heel middag gelê. Ek het sleg gevoel, so ek het net daar gelê. En toe begin bid, en beter gevoel. 
En het opgestaan, my klere aangetrek, en kerk toe te kom.

So ons vertrou nou op die Here Jesus dat Hy ons gesamentlike pogings sal seën vanaand, soos ons
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oor die land probeer om by hierdie deel van die Liggaam van Christus aan te sluit, omdat ek die reg 
gegee is om Sy skape te voed. En ek sal net die heel beste van my kennis gee, om die regte Voedsel 
wat ek van weet uit te gee vir die skape.

En ek wag angstig vir die uur waar ons almal sal kan vergader in een plek en preek oor daardie Sewe 
Plae, en Sewe Skale, en die Basuine, ensovoorts. Hulle gebeur almal reg in 'n bondel. Dis die rede 
waarom dit ons omtrent 'n week sal neem, tien dae of meer, om daardeur te kom in een enkele 
byeenkoms, as ons kan. Dink dis heeltemal genoegsaam.

Nou, baie van julle reis ver. Ek kyk hierbuite, en ek het pas opgelet, 'n rukkie gelede, die mense in 
Tucson. Mev. Sothmann, ek sien Broer Fred het veilig aangekom. Ek het hom in die gehoor gesien 
vanmôre. En ek dink dis Broer Don Ruddell daar wat daar agter by hom sit, vanaand. Bly om Broer Don te 
sien. En Junior, is Junior hier, of is hy by sy kerk? Ek skat hulle luister in op die foon by die kerk vanaand.

5

So, al julle broers, ons is baie bly dat julle hier by ons is vanaand, en vertrou die Here dat ons 
eendag, wanneer die lewensdag verby is en ons klein liggie van sterflike lewe begin verdof en uitdoof, 
dat ons geen onheil sal vrees nie, want deur die....

Ek het net 'n boodskap gestuur aan julle, daar in—bo by ... in Arizona, bo in Prescott. Broer Coggins 
is ontslaan uit die hospitaal. So ons is baie dankbaar daarvoor. Goed. Dis goed. So ons is baie dankbaar 
daarvoor. Suster Mercier, jou pa word beter nou. Ek het net gevoel, na ons gebid het, dat hy reg sou 
wees. So hulle mag ingeskakel wees; ek hoop hulle is; en ek dink hulle is. So ons is baie dankbaar 
daarvoor, dat ons broer nou beter is, en gesond gaan wees. So ons dank die Here vir al hierdie dinge.

6

Het 'n versoek gehad gisteraand; 'n dierbare broer hier, ek neem aan hy mag dalk nie vandag met 
ons wees nie. 'n Broer van Kentucky, het my gebel oor sy dogter. Lieflike familie, en die meisie gaan 
geopereer word, 'n jong moeder met kanker in die rug. So ons bid dat God hierdie jong vrou sal verlos. Ek 
glo Hy sal, as ons net sal....

Die gemeente, ons almal saam, moet saam bid vir hierdie mense, almal saam. Dis wat ons moet doen, 
as 'n eenheid. As....

En soos die dae nader en nader kom, en die vernouing van die pad, dan wil ons nader na mekaar 
beweeg. Goeiste, ons moet net een wees, een liggaam. Ons moet saam beweeg, vergeet mekaar se 
sondes en ons verskille, net nader en nader en nader beweeg, soos ons die Dag sien naderkom. Ons 
almal byeenkom, almal eensgesind en saam in hart. En as 'n broer, suster die pad byster raak, op enige 
manier, moet niks doen behalwe bid vir daardie persoon, en in liefde, altyd mekaar konsidereer. Moet 
nooit laat een van julle die pad byster raak nie. Bly bymekaar. En, as julle kan, voeg nog daarby, 
aanhoudend, die hele tyd.
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Broer Neville, ek het jou versoek hier oor Broer Wright, Broer George Wright wat hier sit. Ons is bly 
Broer Wright en Suster Wright hier.... Klein Edith, ek.... Eendag as ons kom, wil ons 'n klein gedenkdiens 
hier hou.

8

Ek het nie teruggekom vir Edith toe sy gegaan het nie. Maar, Suster Wright, julle onthou die droom 
wat sy gehad het 'n paar jaar gelede. En ek het jou toe vertel, ek het gesê: “Dis, klein Edith sal nie baie 
lank hier by ons bly nie,” want die Here het alreeds gesê dat sy gaan, deur daardie droom wat sy gehad 
het. En ek het die interpretasie daarvan gekry, en dit was, dat sy God gaan ontmoet. Omtrent twee jaar 
later, het sy gegaan om God te ontmoet. Wag nou vir haar pappa en mamma om oor die skeidslyn te 
gaan, tussen sterflike en onsterflike.

God seën julle. Ek wil probeer om julle gou te sien, as ek kan. So God wees met jou en Shelby, en 
almal. Ek het gedink ek het Shelby gesien vanmôre; ek's nie seker nie.

Jy kan nie te goed sien hier nie; plafon is laag so, en dit werp 'n lig op daardie area. Jy kan die area 
sien, maar jy kan nie die mense te goed sien nie.

Nou reguit na die Boodskap. Hierdie is 'n Boodskap wat ek wil lees uit Númeri 19:9 en Éfesiërs 5:26. 
En as julle mense is wat 'n rekord hou van die teks, ensovoorts, wel, jy mag dit neerskryf.
9

En onthou nou, as hierdie op band geplaas word.... Ek weet nie. Ek kan niemand sien nie. Ja, ek glo, 
ek sien Broer Terry in die opnamekamer. En as hierdie op band geplaas word; aan enige predikers op 
ander plekke, enige tyd, hierdie is nie gemik op miskenning van u leerstellings nie, hierdie is nie eers 
gemik op u skape nie. Hierdie Boodskap, en al die ander Boodskappe waaroor ek praat, is gemik op my 
gemeente. Dis nie vir u gemeente tensy hulle Dit wil ontvang nie. Maar Dis gemik op hierdie mense hier.

Die mense koop hierdie bande. Die mense regoor die wêreld koop hulle en luister na dit. Baie keer 
skryf hulle in. En ek verwys hulle altyd, as hulle 'n lid is van een of ander kerk: “Sien jou pastoor.”

Nou, pastoor,  ek  wil  hê  julle  moet  weet  dat,  dat,  hierdie  slegs  vir  my  gemeente  is  wat  ek  hierdie10
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dinge preek. En ek het 'n reg om dit te doen, want ek is deur die Heilge Gees aangestel om wag te hou 
oor hierdie skape. En wee my as ek hulle nie vertel wat ek dink die Waarheid is nie, en hoe ek dink Dit sal 
voortkom. Maar Dis nie vir die wêreld of die res van die kerke nie. Jy doen wat ookal God vir jou sê om te 
doen. Ek kan nie namens jou antwoord nie, nóg kan jy antwoord vir my. Maar ons moet elkeen voor God 
antwoord, vir ons bediening. Daarom, as ek moet antwoord vir my bediening, dan moet ek Dit preek op 
die manier wat ek Dit sien, op die manier wat Dit aan my geopenbaar word. So laat dit nou bekend wees.

Nou in Númeri 19:9, wil ons hierdie teks lees, of hierdie Skrif, liewer.11

En 'n rein man moet die as van die koei bymekaarmaak en buitekant die laer op 'n rein 
plek neersit, en dit moet vir die vergadering van die kinders van Israel bewaar word

vir die reinigingswater: dit is 'n sondoffer.
 ... (kyk 

nou) 

Let op, nie vir almal nie: “vir die vergadering van die kinders van Israel; die waters van skeiding.”

Nou in Éfesiërs, die 5de hoofstuk, vanaf die 22ste vers.

Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.

Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en 
Hy is die Verlosser van die liggaam.

Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles 
aan hul eie mans wees.

Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en 
Homself daarvoor oorgegee het

Nou hier is wat ek nou wil sê.

om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,

Nou, hierdie klein teks vanaand, as ek dit 'n teks moet noem. En ek vertrou dat mense hier, en ook 
buite op die telefoonverbindings, dit nie gering sal skat nie en dink dat dit op 'n ontheiligende manier 
bedoel word nie. Hoewel, om 'n teks te neem soos hierdie, sou dit minagtend klink. Die onderwerp wat ek 
vir vanaand gebruik is: 'n Denkende Man se filtreerder. Dit klink baie radikaal as 'n onderwerp, vir 'n 
prediker wat so gekant is teen rook, wat 'n teks sou neem soos dit, 'n Denkende Man se filtreerder. Dit 
het gebeur, dat, nou die oggend toe ek uitgegaan het om eekhorinkies te jag.
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As julle mense buite op die radio, die lug, of op die telefone, kon sien die uitdrukking op hierdie 
gemeente se gesigte toe ek my teks aangekondig het, sou julle daaroor gelag het. 'n Denkende Man Se 
Filtreerder.

Wel, dit het alles gebeur bo waar die Engele van die Here aan my verskyn het een oggend, en 
daardie eekhorinkies in ontstaan gespreek is. Almal van julle onthou toe dit plaasgevind het. En, ook, net 
op die top van die heuwel waar ek gestaan het, was waar ... net voor die preek van die Sewe Kerkeeue, 
waar ek gaan jag het een môre voor daglig. Daar het gestaan.... Ek het gedink die son kom op, omtrent 
vieruur in die oggend. Ongewoon; ek het daardie Lig gesien, en ek het omgedraai, en daar het die Sewe 
Goue Kandelare gestaan bo-op die heuwel, met soos 'n reënboog wat opgekom het tussen die pype en 
het deurgeskyn.
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Onmiddellik daarna, het die Here Jesus aan ons verskyn. En net toe het ek 'n Stem gehoor wat gesê 
het: “Die Jehova van die Ou Testament is Jesus van die Nuwe.” En daar was Hy, na n rukkie, geopenbaar 
na daardie Sewe Goue Kandelare. Let op daarna. Hoeveel onthou daardie teks? Ek het dit op die 
agterkant van 'n geweer patrone boks geskryf wat ek in my sak gehad het. “Jehova van die Ou 
Testament is Jesus van die Nuwe.” God in die Hemel weet dat dit waar is.

Toe ek oor daardie plek gegaan het waar Hy aan my verskyn het 'n bietjie later, was dit met die 
eekhorinkies te doen.
14

Toe ek my goeie vriend, Jack Moore, gekontak het 'n paar maande later, om te vra; toe ek begin om 
die Sewe Kerkeeue te preek, Openbaring 1. En Hy het gestaan, heeltemal wit; Sy hare was soos wol. 
Hoe kon Hy, maar net drie-en-dertig jaar oud, en heeltemal wit wees? En Broer Moore, 'n baie goeie, 
opgevoede, Christen heer, en 'n student, een van die beste waarvan ek weet; en hy het gesê: “Broer 
Branham, dit was Jesus na Sy verheerlikte toestand. Dis hoe Hy nou lyk.” Maar dit het nie 'n klokkie gelui 
by my nie. En ek het aanhou bid tot een dag....

Voor ek die Sewe Kerkeeue begin het, ek kon nie daardie 1ste hoofstuk reg uitgewerk kry nie. Hoe 
kon 'n Man, drie-en-dertig jaar oud, opgewek in dieselfde liggaam waarin die apostels Hom herken het, 
geweet wie Hy was; en hoe kon Hy ver bo wees, miskien tagtig of negentig jaar oud, met groot wit wol



4'n Denkende Man Se Filter

oor Sy gesig, en Sy baard so wit soos sneeu?

Ek het gelees in die Boek van die ... van Daniël, waar hy gekom het by “die Oue van Dae, Wie se 
hare so wit soos wol was.” Toe het ek daardie Oues van Dae gesien. Hy was daardie Oue van Dae, 
dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Sien, dit was 'n simbool, toe.

15

Hoekom die wit wol? En toe ek.... Die Heilige Gees het met my gepraat oor 'n skildery wat ek eenkeer 
gesien het, van 'n antieke regter. Toe het ek na die geskiedenis gegaan; ek het teruggegaan in die Bybel 
geskiedenis en alles, om uit te vind. En die ou regters, soos die hoëpriester in Israel, hy moes daardie 
wit, grys wolagtige hare en baard gehad het, omdat die wit oor hom die hoogste gesag gewys het oor al 
die regters in Israel.

En selfs in vandag, en tot en met 'n paar honderd jaar gelede, miskien 'n paar honderd jaar gelede, 
of miskien nie so nie, later as dit. Al die Engelse regters, maak nie saak hoe jonk hulle was of hoe oud 
hulle was nie, as hulle ingegaan het vir die vonnis, het hulle 'n wit pruik gedra; en om te wys dat daar's 
geen ander gesag, in die koninkryk, bokant hulle woord nie. Hulle woord is die opperste van die 
koninkryk. Wat hulle sê, dis al wat daaraan is.

En nou, toe, het ek dit gesien. Daar het Hy daar gestaan, nog 'n jong Man, maar die wit pruik op. Hy 
was die volle, hoogste Gesag. Hy was die Woord. En Hy het, dra die wit pruik.

Toe, later aan toe ons klaar was, en die preek, en weswaarts gegaan het, en toe die Engele van die 
Here daarbuite verskyn het vir die Sewe Seëls, en dit opgegaan het in die lug (wat ons die foto daarvan 
het hier, en oral oor die land), daar het Hy daar gestaan, steeds met die wit pruik met daardie hoogste 
gesag. Hy is die Hoof van die Kerk. Hy's die Hoof van die Liggaam. Daar is niks soos Hy, nêrens nie. “Hy 
het alle dinge Self gemaak. Hy het alle dinge vir Homself gemaak, en sonder Hom is daar niks gemaak 
nie.” “Hy het alle gesag in die Hemele en aarde,” en alles behoort aan Hom. “En in Hom woon die volheid 
van die Godheid liggaamlik.” “En die Woord was God, en het vlees geword tussen ons.” En Hy was die Een 
Wat die hele geheim geopenbaar het van die hele plan van verlossing, wat al die profete en wyse manne 
van gepraat het. Hy alleen was die Een met die pruik en hoogste gesag.
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Nou, ek het gestop, bo-op die heuwel nou die oggend, het gelyk of daar 'n paar eekhorinkies was 
wat daarbo rondgehardloop het. En ek het gaan sit. En ek was net 'n oomblik daar, toe, die bosse by my 
geroer het, en 'n yslike groot kêrel met 'n dubbelloop geweer van 'n ding het uitgeloop tussen die bosse 
daar, ek het my amper morsdood geskrik. Ek het oorgegaan, afgesak; ek was te bang om te beweeg, 
bang dat hy my sou skiet. En die bosse wat beweeg, so ek het net baie stil gesit.
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'n Eekhorinkie het teen die heuwel opgehardloop, en hy het met altwee lope geskiet op hom. En so 
het hy hom gemis, so die eekhorinkie het agter die heuwel afgegaan. Ek het gedink: “Nou sal ek 
wegkom, al daardie geraas weergalm. Hy het sy geweer ontlaai.”

En ek het begin afgaan teen die heuwel, en die kêrel het reg voor my geskiet. Dit het my 
teruggedraai die kant toe. En ek het begin hier, om af te gaan op 'n ander manier, en 'n .22 geweer het 
afgegaan, en die koeëls het bokant my gezoem. Ek het gesê: “Ek's in 'n verskriklike plek.”

So ek het omgedraai en onder na die rivier gegaan. En ek het gedink: “Ek sal hiernatoe gaan en 
wegkruip totdat hulle klaar is, sodat ek kan uitkom.” En op die pad af, het ek toevallig gekyk.... My 
aandag was getrek om oor na my regterkant te kyk. En, soos ek het, het daar 'n leë sigaretpakkie gelê 
waar een van hulle dit neergegooi het, in al die hardlopery van die ... toe die eekhorinkies deur die bosse 
gehardloop het.

18

En ek het hierdie sekere sigaretpakkie opgetel, en het gekyk.... Ek het dit nooit opgetel nie; 
verskoon my. Ek het afgekyk daarna. Ek het dit nie opgetel nie, want ek hou nie van die reuk van die 
goed nie, in elk geval. En ek het afgekyk daar, en dis 'n sekere tabakmaatskappy wat ek reken ek 
behoort nie hulle naam te noem nie, maar julle sal weet. Dit het daarop gesê: “'n Denkende man se 
filtreerder en 'n rokende man se smaak.”

Ek het gekyk na daardie ding, en ek het gedink: “'n Denkende man se filtreerder?” Ek het gedink: “As 
'n man hoegenaamd kon dink, sou hy glad nie gerook het nie. Hoe kan dit ''n denkende man se filtreerder 
wees '? 'n Denkende man sou glad nie rook nie.” Reg.

Nou, ek het gedink: “Hoe misleidend is dit nie!” Nou, daardie tabakmaatskappye is veronderstel om 
Amerikaans te wees. En o, as ons leef volgens ons beleid, sou ons werk om mekaar te help, as ons 'n 
gevoel het vir mekaar. En hoe skynheilig! Die rede waarom ek nooit die maatskappy se naam genoem het 
nie, ek moet slegte dinge sê van hulle. En hoe skynheilig kan enigiemand wees, om geld te maak?

19

'n Denkende man sal glad nie rook nie. Maar hoe die Amerikaanse publiek daarvoor val; hulle dink dis 
wonderlik!
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Nou kyk, jy kan nie, jy kan nie.... Vra enigiemand, wetenskaplikes, julle sal.... Jy kan nie rook hê 
sonder om teer te he nie. As daar's een klein spikkel van rook verbykom, dis teer. En as jy nie enige rook 
kry nie, wel, dan kry jy nie enige teer nie, en jy kry niks nie Jy suig net teen 'n soliede stok. Maar solank 
jy enige rook inkry, jy trek kanker in, nikotien.

As ju l le ver lede jaar saam met my was, of  voor ver lede jaar,  g lo ek was di t ,  by die 
Wêreldtentoonstelling, toe Yul Brynner en hulle almal daarbo was met demonstrasies, en jy sien hulle 
daardie sigaret neem, dit in iets sit, en dit oor 'n stuk marmer trek. En daardie dokter neem 'n pluisie, rol 
dit daaroor en kry die nikotien daarvan af, en sit dit op die rug van 'n witrot, en sit hom in 'n hok. En elke 
sewe dae het hulle hom uitgehaal. En die rot was so vol kanker hy kon nie loop nie, van die nikotien uit 
een sigaret.

20

Toe het hy gesê: “Jy weet, hulle sê dat jy dit kan kry deur 'n filtreerder.” Hy het gesê: “Jy kan nie 'n 
filtreerder hê.... Enige filtreerder wat nikotien sal verwyder, neem die rook uit,” gesê: “omdat jy rook 
moet hê ... teer moet hê om die rook te maak, en dis die teer wat jou kanker gee.”

En toe het hy gegaan, en dit deur water getrek, en gesê: “Partymaal dink jy jy kan dit filtreer.” Het 
gesê: “Elke keer, dat, maak nie saak waar jy dit trek nie.” Het gesê: “Hulle sê: 'Ek asem dit nie in nie, 
dan sit hulle dit in hulle monde en spoeg dit uit.” Toe het hy dit geneem en dit opgerol, en dit onder iets 
gesit daar, en gewys dat dit steeds kanker was. Wat doen jy? Sluk dit reg in jou keel af. Sien? En maak 
nie saak wat jy doen nie, dis steeds die dood. Sien?

En dan om te dink dat 'n maatskappy 'n man genoeg sou mislei, of probeer om hulle eie mense te 
mislei. Dis soos 'n aasvoël wat lewe van, sy eie soort. Geldmaak-, wat dood verkoop aan die land, en 
aan jong manne. En daar uitgaan op die strydfront en vir hulle sterf, dan omdraai en so-iets soos dit 
verkoop, onder 'n valse voorwendsel: “'n Denkende man se filtreerder, maar 'n rokende man se smaak.” Jy 
moet die rook hê om die smaak te kry. “'n Rokende man se smaak.”

21

Hoe die mense val daarvoor, nogtans! Hulle kry dit. Nou, dis net om julle meer te bedrieg. Sien, dis 
van die duiwel. Hulle gee nie om vir julle lewe nie. Hulle het geen gevoel vir jou nie. Hulle verkoop daardie 
goed aan jou net om jou te sien sterf, solank as wat hulle geld kry.

Net soos politiek en oorlog. Ek glo nie in oorlog nie. Ek glo nie dat ons ooit 'n oorlog moes gehad het 
nie.
22

Ek glo in die groot Koninkryk wat God bring, die groot beskawing wat afgebring sal word onder Sy Eie 
groot heerskappy; daar sal nooit 'n oorlog wees nie. Nasie sal nie spiese oplig teen nasie nie. Hulle sal 
almal vrede he, Ewige vrede.

So hierdie tipe beskawing bring oorlog. En hoe meer beskaaf ons raak, onder dit, hoe meer oorlog het 
ons. Een wat probeer meer beskaaf wees as die ander, en die meer beskaafte maak meer oorlog. Sien?

En kyk wat, onder hierdie beskawing, dat 'n persoon so-iets soos dit sal plaas. En die enigste ding 
wat dit doen, dit bedrieg jou net en laat jou meer sigarette koop. Want as 'n man sigarette rook.... En 
ek glo dit is van die duiwel, en daar's 'n nikotienduiwel in 'n man en, of 'n vrou. En as een sigaret daardie 
nikotienduiwel sal bevredig dat hy jou sal uitlos en ophou om jou te teister, met een sigaret. En dan 
neem jy 'n filtreerder, laat net een derde van daardie rook deur dan, of een derde van daardie nikotien 
deur, dan sal dit drie sigarette neem om die plek te neem van daardie een, en jy sal drie teen een rook.

Sien, dis net 'n plan, 'n bedrieëry, 'n skema om te probeer sigarette verkoop. Hulle kan meer so 
verkoop as wat hulle kan deur net 'n man te laat rook die gewone tabak in sy pyp of in sy sigaret. Nou, 
sien, dis van die duiwel.

Terwyl ek daar gestaan en kyk het daarna, en gedink het hoe bedrieglik dit was, het die vraag by my 
opgekom. En ek het afgebuk, weer na die pakkie gekyk, en ek ... was net asof iets vir my gesê het: 
“Maar die slagspreuk is reg: ''n denkende man se filtreerder, 'n rokende man se smaak.'” Dit het by my 
opgekom dat daardie bedrieglikheid, ook, op die natuurlike gebied daar in die tabak, is iets soortgelyks 
aan 'n orde van die kerke van vandag, sien, 'n bedrieglikheid.

23

Dit kom daarop neer dat die hele wêreld 'n groot bedriegspul geword het van wat werklik waar en 
wat reg is. Sien, selfs in politiek, en in sosiale sake, in die skool, in alles, dit het 'n bedrieglikheid geword.

'n Jong man het my nou die dag vertel dat hy na 'n weermagkamp toe was, en 'n jong soldaat is 
omgery deur 'n tenk; sy longe, sy maag, of wat dit ook al was, is deurboor. En hulle het opgegaan na die 
hospitaal; hulle het drie- of vier dokters gehad wat daar in lyn gestaan het, en almal wat in 'n lyn staan. 
En twee of drie soldate wat hul maat regop hou, en hy wat kwalik kon asemhaal.... Elke keer wat hy sou 
asemhaal, sou daardie rib reguit in sy long steek, en dit het hom inwendig laat bloei. En hulle het daardie 
jong man laat staan in daardie tou, heel agter in die lyn, en laat hulle, party van daardie kêrels met niks 
anders as 'n oorpyn of iets, laat ingaan.

24
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En omtrent die tyd toe hy daar kom, het 'n kolonel ingekom met 'n kind wat 'n uitslag gehad het, sy 
klein seuntjie of dogtertjie het 'n uitslag op die hand gehad. En hulle het daardie tou gestop, om die 
kolonel se kind in te vat, en daardie deurboorde seun, sterwend laat wag. Daar het julle dit.

O, as daardie kolonel 'n egte gevoel vir sy broer daarbuite in die ry gehad het, sou hy gesê het: 
“Hierdie kind kan wag. Kry daardie man hier gou, doen iets vir hom!”

Maar elke man wil sy gesag wys. Nou, hulle is nie almal so nie; nee, hulle is nie almal so nie. Maar 
daar is te veel so. Daar's te veel van hulle wat so is. Maar die man, enigste ding wat hy aan gedink het, 
was sy eie seuntjie wat 'n uitslag op sy hand gehad het, en het nie gedink oor daardie arme seun wat 
daar gestaan het wat plat gedruk is deur n tenk nie, die einste tenk en miskien die einste seun wat sy 
lewe kon red eendag op die gevegsfront. Sien, hulle stop nie om te dink nie; slegs vir hulleself.

25

“'n Denkende man se filtreerder.”

Ek het daarna gekyk, en ek het gedink: “Dis iets soos die denominasies van vandag, die kerke wat 
ons het.” Elkeen van hulle het hulle eie filtreerder; hulle het hul eie tipe filtreerder. Hulle laat net inkom 
wat hulle wil, en nie; wat hulle in-en uitfiltreer, met hulle eie soort filtreerder. Hulle laat net soveel van 
die wêreld inkom om die ongelowiges te bevredig wat daar is. Hulle sal hul inneem ongeag van wat hulle 
is, as hulle geld het. Hulle sal hul inneem ongeag van wat hulle is, as hulle gewild is.

Maar daar is een ding daaromtrent, jy kan nie so in die Kerk van God inkom nie; nie die denominasies 
nie, ek bedoel die ware, egte Kerk van God.

Soos die tabakmaatskappye van vandag, die mense wat in hierdie sogenaamde kerke of 
denominasies inkom, hulle het 'n smaak, en daardie smaak is die klassieke van die wêreld. En elke 
denominasie het sy eie filtreerder, en hulle filtreer al die ware Christene uit wat “amen” sou sê terwyl hy 
gepreek het; en bring al die korthaar, geverfde Jesébels wat in die land is in, solank as wat hulle gewild 
is. “So-en-so kom na ons ... 'n rolprentster, 'n vername persoon.” Dis die soort filtreerder wat hulle 
gebruik. “Ons denominasie. So-en-so, die president, of die kolonel, of iemand behoort aan ons 
denominasie.” Sien watter soort filtreerder hulle gebruik? Daardie filtreerder, natuurlik, is van die wêreld, 
die mense van die wêreld.

26

Die mense, hulle weet wat hulle wil hê. So as hulle moet kry wat hulle wil hê, dan moet hulle 'n 
sekere soort filtreerder hê, en genoeg van die wêreld daardeur laat praat, om hulle wêreldse smaak te 
bevredig. “'n Denkende man se filtreerder, 'n rokende man se smaak.” 'n Godsdienstige wêreld se 
filtreerder, en 'n wêreldse man se smaak.

Hulle wil godsdienstig wees. Hulle dink hulle moet godsdienstig wees, want hulle het 'n siel.27

Toe ons die eerste keer na hierdie land gekom het, het jy die Indiaan gevind wat sonne ensovoorts 
aanbid het, want (hoekom?) hy is 'n menslike wese. Ons gaan terug in die afgeleë oerwoude van Afrika, 
dan vind ons die inboorlinge aanbid iets. Waarom? Hulle is menslike wesens, en hulle wil, moet aanbid.

So die mens, maak nie saak hoe ver hy geval het nie, hy weet steeds daar is iets êrens. Maar hy 
het so 'n smaak vir die wêreld, dat hy nie die regte filtreerder kan vat nie. Hy moet sy eie gemaakte 
filtreerder hê. Elkeen maak hulle eie soort filtreerder.

Elke sigaretmaatskappy spog met hulle s'n, wat hulle kan doen: “'n Ware filtreerder! Hierdie is die 
beste filtreerder! Alles vooraf!” en almal hou daarvant. Het gesê: “Die smaak kom,” of iets: “van die 
voorpunt.” O, om liefdeswil. “Voorpunt”? Wat is aan die agterkant daarvan, egter? Dit is sekerlik nie 'n 
denkende man of 'n denkende vrou nie. Maar dis wat hulle sê, bedrieg bloot net die mense.

Nou ons vind uit, in ons dag, dat die mense 'n smaak het. En hoekom rook 'n man 'n sigaret? Is om 'n 
smaak te bevredig. Hoekom rook die vrou 'n sigaret? 'n Smaak te bevredig.
28

En dan as die kerk uitgewerk het, 'n godsdienstige groep, hulle ... om mense daar in te kry, moet 
hulle 'n sekere soort filtreerder hê om die mense die smaak te gee wat hulle wil hê. So as hulle nie enige 
smaak kry wat hulle wil he nie, dan wil hulle nie die sigaret he nie. En as hulle nie die smaak kan kry wat 
hulle wil hê in godsdiens nie, dan vat hulle nie die godsdiens nie. Nou, net so duidelik as wat dit kan 
wees.

Vroue met kortbroeke, kort geknipte hare, geverfde gesigte, verleidelik aangetrek, hulle wil dit hê. 
Hulle hou daarvan.

Soos ek vanmôre gepraat en verlede Sondagoggend gepreek het, oor die wiel in die middel van die 
wiel, of daardie klein binneste siel aan die binnekant van die gees. Hoe daardie gees aan die buitekant, 
tussen die siel en die liggaam, absoluut gesalf kan wees met die Heilige Gees. Het julle almal dit 
verstaan? [Gemeente sê: “Amen.”]
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Nou om dit op te volg in die kontinuïteit van die Boodskap, Die God Van Hierdie Wêreld, Die Gesalfdes 
In Die Laaste Dae. Die buitekant, die middelste sirkel.... Eerste sirkel is die menslike sintuie. Die tweede 
sirkel is die geestessintuie; die wil, selfwil, begeerte, ensovoorts. Maar die binnekant is die siel; daardie 
siel was voortbestem.

29

So, hulle kan hierdie gees salf om die buitenste liggaam onderdanigheid te maak met die gees. “Maar 
die siel wat sondig, daardie siel sal sterf.” Die siel wat verwerp, in ongeloof, die Woord van God, waarvan 
dit 'n deel is, daardie siel sal Ewiglik ... het, altyd.

Ek glo in 'n Ewige dood, dieselfde as wat ek glo in 'n Ewige Hemel, maar nie 'n Ewige hel nie. Daar's 
nie so-iets soos Ewige hel nie. Daar is 'n Ewige dood vir die mense wat.... Baie van hulle, godsdienstig, in 
die wêreld vandag, was altyd dood.

“Die vrou wat in plesier lewe,” met haar kort geknipte hare en geverfde gesig: “is dood terwyl sy 
lewe.” Die Bybel het so gesê. Sien? Sien, sy mag godsdienstig wees, maar sy was nooit gered nie. Sy 
het 'n uiterlike gebaar. Sy mag in die koor sing, of sy mag in die Gees dans, sy mag in tale praat, en mag 
al die manifestasies van die Gees hê. Maar tensy daardie siel aan die binnekant God se dogter is, sien, 
sy is verlore, maak nie saak wat sy doen nie.

Israel wat almal uiterlik geestelik was, almal gevul met God se goedheid, en hoe het hulle God 
eerbiedig, ensovoorts, maar dit het nie gewerk nie. Hulle binneste kon nie die Woord Self herken nie.
30

Maar as jy gebore is van die Gees van God, dan het jy 'n ... jy is 'n seun van God, en jy was altyd 'n 
seun van God, en jy sal altyd 'n seun van God wees. Geen manier om dit te skei nie, want dis ... jy het 
Ewige Lewe. En Ewig het nooit begin nie; nog sal dit ooit eindig nie.

O, vir die genade van God, dat Hy ons begrip gegee het van sulke groot verborgenhede! Soos Paulus 
hier gepraat het, verder aan in Éfesiërs, gepraat van die man en vrou, en gesê: “Hierdie is 'n 
verborgenheid,” hoe die vroue in respek moet optree teenoor hulle mans. Selfs die tweede plek, ek glo 
dit is, die hele Bybel, waar eerbiedigheid ooit oor gepraat is. Het gesê: “Die vrou, sien dat sy haar man 
eerbiedig, haar man eerbiedig.” Dan behoort 'n man so 'n lewe te lei voor sy vrou dat sy vrou hom kan 
eerbiedig as 'n seun van God. En as hy nie daardie soort lewe lei nie, wel, dan, natuurlik, sal sy hom nie 
eerbiedig nie, want sy weet waarvan hy gemaak is. Maar wanneer dit 'n man is wat 'n eerbiedige man is, 
eerbiedig en skoon, met sy vrou en voor sy familie, 'n ware dienskneg van God, dan moet die vrou, 
kinders, en almal, daardie dienaar van God respekteer, met eerbied.

31

Let nou op. Vroue, hulle wil kort geknipte hare hê. Hulle wil kortbroeke dra, verf, grimering dra. 
Hierdie klein bikini's en dinge wat hulle deesdae dra, hulle wil dit doen; en tog wil hulle kerk toe gaan. 
Julle sien daardie salwing op die gees, nie op die siel nie. Sien?

32

Het gesê, wil 'n Christen wees en ook al hierdie dinge doen, en die pastoor sê dis goed so. Dan as hy 
sê dis goed so: “Jy kan 'n lidmaat wees; jou naam kan op my kerkboek wees hier; dis in orde,” dan gee 
hy haar sy denominasionele filtreerder om 'n wêreldse vrou se smaak te pas. Sy het die wêreld lief; sy 
hou van die smaak daarvan. So hy het 'n filtreerder vir haar, maar sy's nog glad nie 'n denkende vrou nie. 
Maar daar het julle dit. Dis waar ek hierdie teks gekry het.

Nee, sy is nie 'n denkende vrou nie. As sy gedink het, sou sy geweet het dat die kerk haar nie gaan 
oordeel in die laaste Dag nie. Die kerk oordeel haar nou deur haar lidmaatskap, haar lojaliteit aan die 
sirkels waaraan sy behoort en die verenigings. Hulle oordeel haar nou daarvolgens. Maar God gaan haar 
oordeel op die laaste Dag. So sy dink nie.

Net soos die man wat rook; hy is so lief vir die sigaret totdat sy denkvermoëns verlam geraak het 
met nikotien. En die vrou se begeertes het haar denkvermoëns so verlam dat sy hierdie dinge sal doen 
wat boos is in die oë van die Here, want sy wil dit doen; dit bevredig 'n wêreldse vrou se smaak. So sy 
vat 'n wêreldse kerk se filtreerder; sy gaan reguit daardeur, in die haak, niks wat pla nie. Wys....

33

Nou sien ons dat dit die Waarheid is. En die pastoor sê: “Dis goed. Ons veroordeel nie die vroue 
daarvoor nie. Dis reg.” Daar's genoeg sonde daarin; dis deur sy filtreerder. Wys dat hulle deur 'n 
teologiese filtreerder gegaan het. En hulle het 'n teologiese smaak gekry; en hulle het 'n teologiese 
smaak gehad. Maar dit het sekerlik nie deur God se Filtreerder gegaan nie. Nee, meneer.

Nou, as daar 'n teologiese filtreerder is vir die teologiese denker, en daar is 'n kerkfiltreerder vir 'n 
kerkdenker, 'n sigaretfiltreerder vir 'n sigaretdenker, dan moet daar 'n regte filtreerder wees vir 'n regte 
denker iewers. En God het 'n Filtreerder, en dis Sy Woord. Dis 'n onderskeier, want Dis die waters van 
skeiding vir sonde. Nou, dis die denkende man of die heilige man se smaak.

34

En as 'n man deur hierdie soort filtreerder gaan van die wêreld, dan het hy 'n wêreldse smaak. En 
soos die tabakmaatskappy, kry hy meer lidmate in sy kerk deur hulle deur hierdie filtreerder te stoot. As 
hulle sê: “Daar is meer vroue wat kerk toe gaan as wat daar mans is.” Dit mag  so  wees.  Nou,  dit  mag
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ook waar wees, wanneer sy kan gaan en enigiets doen wat sy wil. Dis reg. Sy sal, sy sal aansluit by 
enigiets, maar sy het deur daardie kerkfiltreerder gegaan. As sy deur God se Filtreerder gegaan het, sou 
sy anders uitgekom het. Sien? Sy kon nie deur God se Filtreerder gegaan het en uitgekom het met kort 
geknipte hare nie. Sy kan dit net nie doen nie.

Nou dit gaan 'n bietjie bitter wees vir iemand. Maar toe sy deur God se Filtreerder begin gaan het, 
en Dit sê daarin aan hulle om nie hulle hare te sny nie, dan (wat?) bly sy aan die ander kant. As Dit gesê 
het dis sonde vir 'n vrou om so te maak, en sy's oneerbaar om dit te doen.

35

“As sy wil,” sê hy: “wel, sy moet haar hare laat sny.”

Het gesê, toe: “Skeer dit dan af.” En gesê: “Ons weet dat dit 'n skande vir 'n vrou is om 'n 
geskeerde hoof te hê.” Het gesê: “Laat haar dan haar hoof bedek.” En haar hare is haar bedekking; nie 'n 
hoed nie, dame. Haar hare is haar bedekking, die Bybel het dit gesê. Reg. Wys sy's 'n Nasirieër vir die 
Here. Lang hare, vir 'n vrou, beteken 'n Nasireër vir die Here. Nou, ons vind dat dit waar is.

Maar ons vind as die denkende man, sogenaamd in die wêreld, kan rook en steeds sy smaak kry, 
behoort hy genoeg verstand te hê om te weet hy kry teer van die tabak. Maar dit het net, wat dit 
gedoen het, het hom meer sigarette laat koop.

En die kerkfiltreerder kry die lidmaatskap en sulke dinge wanneer hulle hulle met enigiets laat wegkom 
en steeds aan die kerk behoort, hulle kry meer lidmate. Wat as ons na kerke toe sou gaan vanaand en 
filtreer almal behalwe diegene wat werklike Woordgebore Christene was. Daar sou 'n baie lee preke teen 
'n muur vanaand wees, dis waar, want dit het deur die Filtreerder gegaan.

36

En as ek een begeerte in my hart het, en ek hoop dat almal wat na my luister dieselfde ding het: 
“God, neem my deur U Filtreerder.” Soos Dawid gesê het: “Toets my, en beproef my, en kyk of daar enige 
kwaad in my is, neem dit dan uit, Here.” Sien? Ek wil God se Filtreerder he. Gee nie om wat die wêreld 
doen nie, wat die kerk het nie; ek wil 'n denkende man wees, om te dink by Wie ek gaan staan een van 
hierdie dae, vir die Oordeel.

Let op, die tabakmaatskappy doen dit om meer sigarette te verkoop; die kerk doen dit om meer 
lidmate te kry. 'n Vrou met kort hare, dra kortbroek, sal betrap word in God se Filtreerder. Sy kon nie 
Daardeur gaan, met kort hare, want die Bybel het gesê sy behoort dit nie doen nie. Sy onteer haar hoof 
wanneer sy dit doen. Ons behoort dit te weet. Maar sy gaan deur die kerk en sy is korrek, en al die res 
van hulle. Ek staan soms....

37

Sonder geringskatting van enigiemand; ek praat nooit persoonlik oor enigiemand nie, maar dis sonde 
in die kerk. Julle is my getuies daarvan. Ek het nie gesê: “Mejuffrou So-en-so is so-en-so, of Mr. So-en-
so, of Eerw. So-en-so is so-en-so.” Nee, meneer. Ek sê sonde is sonde. As dit in my familie is, as dit in 
my is, dis in wie dit ookal is, dis steeds sonde. Nie as 'n indiwidu, ek praat nie teen individue nie. Ek 
praat teen sonde. Ek gee nie om of dit ek of wie dit ook al is nie, gaan deur God se Filtreerder, enige 
sonde sal net daar stop.

Let op. Maar die vrou wat kort hare wil hê en kortbroek dra, of verf en enigiets wil dra, sy kan 
doodmaklik deur die Pinkster filtreerder gaan, niks daaraan nie, reguit in die dood. Want, hy die.... Sy sê: 
“Wel, daar's geen kwaad daarin nie.”

38

“As jy die wêreld liefhet of die dinge van die wêreld, is dit omdat die liefde van God nie eens in jou is 
nie.”

Deur hierdie gees, dan, kan sy trek deur haar siel, dinge wat nie van God is en wat teen God se 
Woord is, as dit die smaak in die siel is. Dit kan ook kom deur die smaak; sien, proe.... Dit kan kom deur 
die denke, deur die redenasie: “Daar's geen kwaad daarin nie. Ek het smaak. Ek het gevoelens. Ek het 'n 
gevoel dat dit reg is.” Sy kan reguit daardeur kom, en reg in haar siel in, as haar siel van daardie tipe is. 
Wys dat sy nie deur God se Filtreerder trek nie.

Maar as sy kort geknipte hare het, grimering dra, kortbroeke, langbroeke, lyk soos mans s 'n, al 
hierdie slenterbroeke en wat ook al julle dit noem; daardie soort dinge sê, en daardie dinge doen, en 
lewe vir die wêreld, sal sy stop; sy kan nie Daardeur gaan nie. Nee, meneer. Dit sal haar in die begin 
stop.

Let op, 'n man wat na haar mooi rooi lippe en geverfde gesig kyk, en kortbroeke en bikini's, en wat 
ook al sy het; 'n opreg denkende man sal nie na haar kyk nie. Nou, 'n man wat 'n kerklidmaat is sal na 
haar kyk, haar bewonder. Maar ek gee nie om hoe sy lyk vir die oog nie, 'n denkende man sal sy kop 
draai. Waarom? Hy het deur God se Filtreerder gegaan, en hy weet om na haar te kyk is owerspel in sy 
hart. Hy dink nie sy's mooi nie.

39

Sê: “Is sy nie 'n mooi ding nie!”
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Nie vir hom nie. Sy's 'n vieslike, miserabele Jesébel ellendeling, vir 'n denkende man. 'n Seun van God 
kyk na haar in skaamte dat hy aan 'n familie behoort waaraan sy behoort. Dis reg. “Hoe kan sy my 
suster wees en so optree?”

Sien, sy het deur een filtreerder getrek, en hy het deur 'n ander. Hy sal nie dink sy's mooi nie, glad 
nie. Dis nie skoonheid vir 'n ware man van God nie.

Onthou, een tyd voor die Bloed van Jesus Christus die Filtreerder geword het, soos ons daarby sal 
kom binne 'n paar minute: “Die seuns van God het gekyk na die dogters van die mens, dat hulle mooi 
was, en het hulle as vroue geneem.” God het dit nooit vergewe nie. Dit het weer gebeur, in die roete 
mars van Israel, en God het hulle nooit vergewe nie. Elkeen van hulle het omgekom.

40

'n Denkende man se Filtreerder!

Ek het uit die diens gegaan hier; daar was 'n klein ricky wat hieragter gestaan het agter die kerk een 
aand, het vir my gesê, omtrent drie of vier jaar gelede, het gesê: “Die rede waarom jy dit sê, jy's 'n ou 
man.” Het gesê: “Ek dink hulle lyk mooi.”

Ek het gesê: “Ek kan my dit voorstel.” Van net die voorkoms van hom, kan jy sê hoe hy gelyk het. Ek 
het gesê: “Laat my jou iets vertel. Hoe oud is jy?”

“Omtrent dertig jaar oud.”

Ek het gesê: “Toe ek vyftien jaar jonger as jy was, het ek dieselde ding gedink.” Reg. En dis steeds 
vieslik!

'n Denkende man se Filtreerder! Nou let op, as hy was, as sy verstand deur die Woord van God 
gefiltreer was, God se Filtreerder, sou hy nie na haar gekyk het nie. Hy sal nie dink sy's mooi nie; hy sou 
dink sy's 'n Jesébel. Hy sou dink, agter daardie rooi lippe is giftande wat hom sou steek. En die Bybel het 
gesê: “Haar poorte is die poorte van die hel; en 'n man loop daarin soos 'n os wat ter slagting gelei 
word.” Daar's 'n denkende man se Filtreerder.

41

Wat begeer jy? As die vrou in die straat afkom aangetrek soos dit, en jy man draai jou kop, kyk om, 
dan gebruik jy nie 'n denkende man se Filtreerder nie. Want, wanneer jy dit doen, pleeg jy owerspel, 
want die Filtreerder het gesê: “Wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer het alreeds owerspel met 
haar gepleeg.” Draai jou kop, denkende man. Bly weg van haar af. Sy's nie mooi nie. Sy's 'n slang; dis 
reg, beweeg soos een, tree op soos een, spoeg soos een. Bly weg van haar af.

O, ja, die Woord van God is 'n denkende man se Filtreerder. Enigeen weet dit. Dis wat jou siel deur 
gefiltreer word, die Woord van God. En Dit maak, wanneer jy deur God kom.... Wanneer 'n denkende man 
deur God se Filtreerder gaan, dit gee hom 'n heilige man se smaak. Dis reg. Wanneer jy deur God se 
Filtreerder gaan, dan is jou smaak 'n heilige man se smaak. Dit maak 'n regverdige man se smaak. Die 
slagspreuk is beslis reg.

42

Nou vind ons uit hoe dit gedoen was in 'n tipe, in Israel, vir die vergadering van Israel alleen. Dis die 
rede, met my noem van dit nou, as predikers verskil met enigiets wat gesê word; dit is vir my gemeente 
wat die Here my gegee het om voor te preek.

Let op in Eksodus 19, ek wil hê julle moet dit lees wanneer julle huis toe gaan, wanneer julle meer 
tyd het. Let op, toe Israel sonde gedoen het, het hulle eers 'n rooi vers geneem wat nog nooit 'n juk op 
haar nek gehad het nie. Dit beteken sy was nooit die juk opgelê met iets nie.

43

En sy moes rooi wees. Die kleur rooi is 'n versoeningskleur. Julle weet, wetenskap weet dat as jy rooi 
neem en kyk deur rooi, na rooi, dan is dit wit. Kyk deur rooi, na rooi, dis wit. Hy kyk deur die rooi Bloed 
van die Here Jesus, en ons rooi sondes word so wit soos sneeu; rooi deur rooi.

En die vers is doodgemaak in die aandtyd, by die hele vergadering van Israel.

En daar is sewe strepe van haar bloed aan die deur gesmeer waar die hele vergadering moes 
vergader; 'n tipe van die Sewe Kerkeeue, deur die Bloed.

En dan is haar liggaam geneem en verbrand. Dit is verbrand met die hoef, met die vel, met die 
binnegoed, met die mis. Alles is verbrand, tesame.
44

En dit moes deur 'n rein man opgetel word, en moes in 'n rein plek buitekant die vergadering geplaas 
word. Daarom, as Israel net die tipe kon sien! Hierdie Woord van God moet nie gehanteer word deur vuil 
hande van ongeloof nie. Dit moet 'n rein man wees. En as hy skoon is, moet hy deur God se Filtreerder 
kom.

'n Rein man, rein hande, en moes in 'n rein plek bewaar word; nie 'n plek waar Jesébels, en Rickies, 
en almal wat deelneem; neem die nagmaal en dinge, terwyl hulle rondloop met vroue, en  mans,  en  alle
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soorte vieslikhede; gaan na partytjies en danse, en dra kort geknipte hare, en kortbroeke, en alles 
anders, en noem hulleself Christene. Dit moet in 'n rein plek bewaar word, en met rein hande hanteer 
word.

En toe Israel gesondig het, en herken het dat hulle verkeerd gedoen het, is hulle besprinkel met as 
van hierdie verskalf, op hulle. En dit was die waters van skeiding, 'n reininging vir sonde.

Let op. Hier is dit! En toe Israel, voordat hulle in die broederskap kon inkom in die aanbidding, moes 
hulle eers deur die waters van skeiding gaan. “Regverdigmaking deur geloof; kom deur die aanhoor, 
aanhoor van die Woord.”

45

Toe het hulle in die vergadering ingegaan onder daardie sewe strepe, die bloed, om te wys dat iets 
gesterf het en voor hulle gegaan het, vir hulle sonde. Hulle is geskei deur die aanhoor van die Woord, die 
waters van skeiding, toe het hulle in broederskap gegaan.

Die enigste plek waar God 'n man ontmoet het was in daardie orde. Hy sou hom nêrens anders 
ontmoet nie. Hy moes in daardie orde kom. God het Israel net op een plek ontmoet.

En God ontmoet jou vandag op een plek, en dis in Jesus Christus; en Hy is die Woord, die waters van 
skeiding. En Sy Bloed is gestort vir al Sewe Kerkeeue. En dan, deur die Heilige Gees, gaan ons in daardie 
verhouding, wat net aan die Kerk gegee word. O, hoe groot is Hy!

Ook, nou, wil ons kyk na Éfesiërs 5:26, gesê: “Dit is die waterbad deur die Woord,” 'n waters van 
skeiding. Wat doen Dit? Dan, die Filtreerder van God is die Woord. Waters van skeiding: “waterbad, van 
skeiding, deur die Woord,” God se Filtreerder.

46

Dan, jy kan nie in Christus inkom deur 'n kerkfiltreerder nie. Jy kan nie deur 'n denominasionele 
filtreerder of 'n leerstelling filtreerder gaan nie. Daar is net een Filtreerder, dat jy in daardie heilige plek 
kan ingaan, dis deur “die waterbad deur die Woord.” Die Woord van God is 'n denkende man se 
Filtreerder.

Die kerk sal jou oordeel of jy 'n goeie lidmaat is, of nie. Hulle sal jou 'n goeie begrafnis gee, en die 
vlag halfmas hang by jou begrafnis, jou groot blommekranse stuur en alles vir jou doen. Maar wanneer 
dit kom by jou siel wat God moet trotseer, dit moet die Ewige Lewe he. En as dit 'n Ewige Lewe is, dan is 
dit deel van die Woord. En soos my eie woord nie kan ontken....

47

My eie hand kan nie my hand weier nie. My eie oë kan nie my hand weier nie, of my voet, of my 
toon, of enige deel van my. Hulle kan dit nie weier nie.

En nog minder kan 'n man wat deel is van die Woord van God, of 'n vrou, een deel van die Woord van 
God weier of ontken. Dan, vroue, as julle dink julle kan kort hare hê en in die Teenwoordigheid van God 
kom, jy's verkeerd. Sien julle dit? Julle is verkeerd; jy kan nie deur God se Filtreerder kom waar jy gewas 
word deur die water van die Woord nie. Dan gaan jy in n verhouding . Jy dink jy is, maar jy kan nie 
voordat jy kom deur die Woord nie, en elke klein deeltjie, elke klein Woordjie van God. “Die mens sal nie 
van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord.” Dit moet deur daardie filtrasie kom, deurkom. En dit 
gee 'n regverdige man se smaak, want dis waarna hy soek, soek na iets om hom te reinig.

Die Woord, die Woord van God is 'n denkende man se Filtreerder, en dit maak 'n regverdige man se 
smaak. Ons weet dis waar; filtreer al die sonde van ongeloof uit. Daar's geen ongeloof meer as jy deur 
die Filtreerder kom nie, want dit is 'n ware gelowige se smaak.

48

Die ware gelowige wil reg wees, ongeag. Hy wil nie net sê: “Wel, ek behoort in die sosiale kringe nie. 
Ek behoort aan die kerk, die grootste kerk in die dorp.” Ek gee nie om of dit 'n sendingstasie op die hoek 
is, as dit 'n bosskuiling is, iewers, 'n denkende man weet dat hy God moet ontmoet. En ongeag van wat 
die kerk sê, of enigiemand anders sê, hy moet op God se voorwaardes kom. En God se voorwaardes is 
God se Woord.

“Wel,” hulle sê: “'God se Woord.'”

Sekerlik, almal van hulle glo Dit is God se Woord, maar kan jy Daardeur filtreer? Hoe gaan jy 'n vrou 
met kort hare Daardeur laat kom? Hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy 'n man daardeur laat kom wat nie 
opstaan vir hierdie Doktriene nie? Sien?

Dit is nie 'n denkende man se smaak nie. Nee. 'n Denkende man sal dink, 'n denkende man sal twee 
keer dink voordat hy in so iets sal inspring.

Let op, daardie Woord kan nie Homself ontken nie. Dan is dit bevredig, of dis die begeerte. Dis 'n 
begeerte van wat? Wat het jou Dit laat begeer, in die eerste plek? Want onder in jou siel was daar 'n 
voorbestemde saad wat die Ewige Lewe was, wat altyd daarbinne gelê het, was altyd daarbinne. “Almal 
wat die Vader My gegee het, sal na My toe kom. Daar is nie enige van hulle wat verlore gaan nie.”

49
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'n Denkende man se smaak, wanneer 'n denkende man die Woord van God hoor: “My skape hoor My 
Stem, 'n vreemdeling sal hulle nie volg nie,” want daar in is Lewe, en Lewe verbind met Lewe.

Sonde verbind met sonde, en sonde is so skynheilig tot dit dink dit is gered wanneer dit nie gered is 
nie. Dis in die diepste van skynheiligheid.

Kerklidmate wil 'n denominasie filtreerder hê sodat hulle hulle eie begeerte kan hê en steeds 
geklassifiseer kan word as “godsdienstige” mense. Jy hoor hulle sê: “O, hy's baie godsdienstig.”

In Afrika, was daar een keer, en hulle het gepraat van hierdie, sommige van die kinders het gepraat 
oor hierdie nuwerwetse ruk-en-rol liedjies wat Elvis Presley en hulle gesing het, Pat Boone en wat ook al, 
Ricky Nelson en al die ander. Ek het gesê: “Hulle is 'n klomp verraderlike mense.”

50

'n Sekere klein meisietjie het gesê: “Wel, hy's baie godsdienstig.”

Ek het gesê: “Judas was ook.” Ek het gesê: “Judas het net dertig silwerstukke gekry; Elvis Presley 
het 'n paar miljoen dollar.” Sien? “Hulle het altwee hulle geboortereg uitverkoop.” Sien? Ek het gesê: 
“Hulle's nik- ... die heel ergste skuld wat die nasie het.” Steeds, net so bedrieglik soos die filtreerder van 
die sigaret, hierdie denominasies laat daardie lidmate inkom. Hulle behoort nie eers te wees.... Daar 
behoort 'n wet te wees dat hulle nie godsdienstige liedere mag sing nie. Dis teen ... behoort teen die 
wet te wees vir hulle om dit te doen.

Maar die hele ding het een groot hoop van skynheilgheid geword, en dis daar waar hulle bly vandag. 
Die ware Filtreerder vir die siel, sê: “As jy die wêreld liefhet of die dinge van die wêreld, is die liefde van 
God nie eens in jou nie.”

Sien, jy kan sê ruk-en-rol is van die wêreld ... of is van God. Ruk-en-rol is van die wêreld. Enige van 
daardie danse en gefiltreerde ... nare, vieslike goed, liewer, is van die wêreld. Dis alles van die wêreld.
51

Jy kan nie sê kort hare vir 'n vrou is van God nie. Die Bybel sê dit is nie, so dis die vieslikheid van die 
wêreld. En as jy een deeltjie van die wêreld liefhet, is die liefde van God nie eens in jou nie. Sien?

Wat is dit? Wel, wat trek dit? Dis iets daar aan die binnekant wat trek. Die siel trek jou voorraad 
deur die buitekant, af deur die gees, in die siel. En as die siel die wêreld liefhet, is dit dood. Ek gee nie 
om hoe dit gesalf is nie, dit is hier buite, en hoe regverdig dit hier buite is; onder in hier is dit dood. 
“Want hy wat die wêreld liefhet of die dinge van die wêreld, die liefde van God is nie eens in hom nie,” 
maak nie saak hoe godsdienstig nie.

Die ware Filtreerder, op daardie manier, sal al daardie dinge uitsit en sal niks anders as die egtheid 
van God inbring nie, die Woord, in die regte egte siel.

Hulle is soos Esau, uiterlik in die haak. Esau was godsdienstige aan die buitekant. En wanneer dit 
kom by godsdiens, dit lyk asof hy godsdienstiger was as Jakob. Hy skyn om 'n beter man as Jakob te 
wees, maar die binnekant van hom, was wat hy was. Hy was uiterlik godsdienstig, maar sy denke was 
nie gefiltreer nie. Hy het nie reg gedink van die geboortereg nie. Hy het nie gedink dat God, dat die 
geboortereg soveel beteken het as wat God gesê het dit het nie. Daar was hy, het gesê: “Ek's honger, 
watter verskil maak dit oor die ou geboortereg? Jy kan dit hê as jy dit wil hê.” O, goeiste! Sien?

52

“Ek gaan kerk toe; ek is net so goed as wat jy is. My denominasie is net soos.... Wel, dis een van 
die grootstes in die wêreld. My moeder het daaraan behoort. My pa het daaraan behoort. Al hierdie, 
daardie, en die ander. My pastoor was geleerd; hy het so-en-so.” Dit sit hom net soveel verder van God 
af. Dit is nie 'n denkende man se filtreerder nie.

As dit sou wees, hoe sou Petrus ooit kon wees wat hy was, as hy nie eers sy eie naam kon teken 
nie? Maar hy het die denkende man se Filtreerder gehad. Let op. O, goeiste!

Esau het gedink dat die geboortereg nie beteken het wat God gesê het dit het nie. Dit was die 
verskil tussen Lewe en dood. En so, soos Eva en soos Judas, wat hulle geboorteregte verkoop het vir 'n 
smakie van die kennis van beskawing. Dis presies waarvoor Eva haar geboortereg verkoop het. Sy het 
dit verkoop vir 'n klein smakie van wetenskap, 'n klein smakie van wêreldse kennis, 'n bietjie beter kerk, 
'n bietjie beter klas mense, soos dit vandag genoem word. Sien?

53

En Judas het sy geboortereg vir dertig silwerstukke verkoop, en maak 'n paar ekstra dollars. “My 
gemeente kan my beter betaal hier oorkant, en ek sal net hier oorkant preek.” Sien? “So, as ek 'n 
prediker word, wel....”

Hulle het gesê: “Broer Branham, ons glo die Boodskap is die Waarheid, maar ons kan Dit nie aanvaar 
nie. As ons het, wel, waar sou ons preek?” Huh! Die wêreld, broer, dis die gemeente. Sekerlik. “Wel, nie 
een van die broers sal my steun nie.” Ek soek nie na enige van die broers om my te steun nie. Ek soek na 
Jesus Christus om my te steun, omdat Hy Daarby gestaan het. Hy's die Een Wie Dit gesê het.

54



12'n Denkende Man Se Filter

En wanneer die ware geboortereg, die Bloed, uitgefiltreer is deur die Woord; en alle sonde, en die 
wêreld, en kerk, en denominasies, sektewese, buitekant gelaat is. Geleerdheid, beskawing, kerk, 
denominasie, stelsel, sonde van alle soorte word buitekant gelaat wanneer 'n denkende man 'n denkende 
man se Filtreerder vat, in God se beskouing.

Daar is niks oor daarin wanneer 'n man sy lewe trek deur 'n God se Filtreerder nie; let op, hier was 
jou lewe heeltemal opgemors deur sonde, want jy was “gebore in sonde, gevorm in ongeregtigheid, kom 
na die wêreld en vertel leuens.”

Ek gaan iets sê, soos Broer McCullough gesê het. Luister na my.

Wanneer jy inkom in hierdie wêreld, is jy gebore in sonde. Jy het nie eens 'n vegtende kans gehad 
nie. Jy is “gebore in sonde, gevorm in ongeregtigheid, kom na die wêreld en praat leuens,” in jou eie 
gees, die begeerte van sonde, 'n liefhebber van sonde omdat jy in sonde gebore is. Jy het nie 'n kans 
gehad nie. Maar diep in jou binnekant, iewers, hier kom jy, daar was iets daarbinne wat begin trek het. 
As jy geweet het, dit was iets wat jou vertel het dat daar 'n God êrens is; en jy lees Sy Woord. Toe het 
jy die kerk gevat, jy het hulle idees gevat toe jy van beter vertel is, jy het nooit 'n denkende man se 
Filtreerder gebruik nie. Maar wanneer jy God se Filtreerder gebruik, wat 'n denkende man se Filtreerder 
is, want: “alle ander filtreerders sal verbygaan, maar Myne sal nie.” En wanneer jy God se Filtreerder 
neem en jou lewe trek, jou begeertes; as jy jou begeertes trek deur God se Filtreerder, 'n denkende man 
se Filtreerder, dan is daar niks oor behalwe die Heilige Gees nie.

55

Nou, as jy die bewys wil he van die Heilige Gees, daar is dit. Wanneer daardie siel van jou sal oplyn 
met die Woord van God, in elke opsig, dan wys dit jy het jou lewe getrek deur die Filtreerder vir 'n 
denkende man, God se Filtreerder.

Let op, is dit God se Filtreerder? Hy het gesê: “Ons is gewas deur die water van die Woord.”56

En toe God Adam en Eva 'n Filtreerder gegee het, in die tuin van Eden, het Hy gesê: “Moenie 
enigiets hiervan hier intrek nie.” Maar Satan het 'n gat Daarin gesteek, gesê: “O, dis 'n bietjie, sal nie 
seermaak nie.” Net een druppel, deur, dis al wat dit geneem het om dood in die menslike ras te bring.

Dis al wat dit neem, net een smakie van nikotien, dan is hulle verlore.

Daar is niks oor behalwe die Heilige Gees nie.

En dan wys dit dat daardie voorbestemde saad in jou was, dit maak jou honger vir God. “Almal wat 
die Vader My gegee het, My gegee het om te verlos; hulle het gesterf saam met My op Gólgota; hulle 
het opgestaan saam met My in die opstanding; almal wat Hy My gegee het, sal na My toe kom. Hulle sal 
in die Liggaam geplaas word, waar voet, arm, neus, mond, wat dit ook al is; hulle sal Daarin geplaas 
word. En hulle sal na My toe kom in hulle seisoene.” O, goeiste!

Daar is daardie ware filtrasie van al die sonde van die wêreld, en die liefde van die wêreld is dood, en 
die siel trek net een ding. Hier is dit, moenie.... Onthou! Moet dit nie vergeet nie. Almal van julle daar 
buite op die telefone, sit dit neer in julle gedagtes. Wanneer 'n denkende man begin dink Wie hy voor 
gaan staan, en wat die Woord van God is; wanneer hy begin dink, dan wanneer hy Daardeur trek, dan is 
daar niks wat daarby kan kom behalwe die Heilige Gees nie.

57

Wat is dit? Dis die kiem, Saadwoord van die begin af, dat jy in God was aan die begin, staan hier en 
trek die Saadlewe. Die saad is in jou hart, deur voorbestemming. Halleluja! Die saad is alreeds daarbinne, 
deur die voorkennis van God, vooruitbestem. En wanneer dit trek, dit kan deur niks anders as die Woord 
trek nie.

En dan is dit die smaak van die denkende man, die regverdige man, die heilige man wat die Bybel 
sien, dat Jesus Christus dieselfde is gister en vir altyd. Wat kom in daardie plek daar diep? Daardie 
Woord, wat in die hart is. “Ek het U Woord in my hart gebêre, dat ek nie teen U sondig nie.”

Wat is dit, wanneer dit deur die Woord trek? Daar's net een ding wat deur die Woord sal gaan; dis 
die Heilige Gees. Dis die enigste ding wat deur die Woord kan gaan, is die Heilige Gees. En 'n denkende 
man se Filtreerder gee 'n heilige man 'n smaak.

Dan, het hy die Heilige dinge gesmaak; hy het die Woord van God in sy hart. Hy sien Dit 
gemanifesteer voor hom, en sy hele siel is Daarin verweef, en die wêreld en alle dinge is dood om hom.
58

'n Denkende man se Filteerdrer, van godsdiens; en ek dink daaraan om godsdiens nou te filtreer. 
Wanneer 'n denkende man se Filtreerder 'n heilige man se smaak gee, sien, bevredig Dit sy smaak. Hy 
sien dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag, en vir altyd. Daar is dit. Sien hom reg voor ons, doen 
dieselfde dinge wat Hy gedoen het; dit bevredig die heilige man se smaak, sy denke.

Hy  weet  dan  dat  hy  oorgegaan  het  uit  die  dood  tot  die  Lewe.  En  hy  lief  dit,  en  dit  hou  van  die
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wêreld ... om bevestig te word, en wil hê die Woord moet bevestig en bewys word. In elke eeu wag hy 
Daarvoor, want hy is 'n heilige man en hy het 'n begeerte om God te sien. Ander wil net by die kerk 
aansluit. Hierdie man wil God sien. Hy sien Hom nie in 'n klomp geloofsleerstellings nie. Hy sien Hom nie in 
mooi groot pyporrels, of katedrale, en hoë kruise, of verfynde studente met hulle omgedraaide krae nie. 
Hy sien Hom nie in teologie en in 'n teoloog nie. Hy sien Hom in die bevestiging van Sy Woord.

Ek sien Hom in die uitkyk vure Daarvan.
My oë het die glorie van die koms van die Here gesien;
Hy trap die wyn uit waar die druiwe van oordeel geberg is;
Hy ontkoppel die noodlottige weerlig met Sy verskriklike flinke swaard; Sy Waarheid 

marsjeer voort. 130.14.q. (Dit sal, tot die end. Ja, meneer.)

Sien wat ek bedoel? 'n Filtreerder, man.... Of, 'n denkende man se Filtreerder; 'n man wat wil staan 
in die Teenwoordigheid van God. Wat was God se Filtreerder? Sy Woord. “Die dag wat julle daarvan eet, 
daardie dag sterf julle.” Gee nie om wat daar buite gebeur nie; moenie by daardie Woord verbygaan nie. 
“Gewas deur die waters van die Woord,” 'n denkende man se Filtreerder. Nie 'n denominasie nie, nie 'n 
geloofsbelydenis nie, nie 'n kerk, nie 'n katedraal nie; maar 'n denkende man se Filtreerder, want jy gaan 
geoordeel word volgens die Woord. 'n Denkende man sal so dink. 'n Dwase man, of 'n smaak van die 
wêreld, sal sommer enigiets vat, 'n plaasvervanger. Hoekom plaasvervanger as daar 'n ware Een is?
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Dink, dink net 'n oomblik daaraan. 'n Vrou wat in tale praat, met kort geknipte hare en lipstiffie aan, 
en dan hou die kerk steeds daaraan vas, dat dit die bewys is van die Heilige Gees.
60

Of 'n prediker van 'n teologiese kollege of een of ander Bybelskool, wat die drie-enige doop gebruik, 
of skik met die Woord, aan een of ander geloofsleerstelling of denominasie. Is dit 'n denkende man se 
Filtreerder? Nie hoe ek dit sien nie, broer. Dis 'n dwase man wat daardeur trek. Dis reg. Kan jy jou dit 
voorstel? In plaas van om God se Woord te gebruik as 'n Filtreerder vir sy siel; laat hy daardie ou 
geloofsbelydenis en denominasie bo-op hom ophoop, in plaas van om God se Woord vir 'n Filtreerder te 
hê. En dan is hy heeltemal besoedeld, en laat doktrienes van mense hom beinvloed, en dinge doen, “wat 
amper die Uitverkorenes mislei,” en die Woord afskeep.

Wanneer, hy kan trek na sy eie siel, as daar enigiets daarbinne is om mee te trek. Maar as daardie 
voortbestemde saad.... Moenie dit mis nie. As daardie voortbestemde saad nie daarbinne is nie, sal dit 
nie Daardeur trek nie, omdat dit vir sy begeerte sal trek.

As 'n rokende man 'n rokende man se smaak wil he, en as hy 'n stompie beetgekry.... Ek sê: “Suig 
jou vinger,” en hy het daar gestaan en sy vinger gesuig. [Broer Branham suig sy vinger, om te illustreer]
61

Wel, hy sou sê: “Dis laf.” Hoekom? Sy smaak is vir nikotien. So, hy's nie 'n denkende man nie. Sien? 
Maar jy sê: “Wel, ek sal nie, ek sal niks proe nie. Ek wil die wêreld proe.... Ek wil tabak proe. Ek proe niks 
nie.”

Gee hom 'n wasgoedpennetjie en laat hom daaraan suig. Sien? Sekerlik, laat hom daaraan suig. Hy 
sê: “Ek proe niks nie.” Hoekom suig jy dan, daaraan? Jy het 'n begeerte om nikotien te proe.

En wanneer jy aan 'n kerkgeloof leerstelling suig, en julle vroue steeds kort geknipte hare dra, 
geverfde gesigte, en seksie aangetrek is; en julle mans kyk na hulle, en al hierdie ander dinge, en 
aangaan soos julle doen. Wat is dit? Wat is daarbinne? Die wêreld is steeds daarbinne, en jy het 'n 
smaak. Julle suig daaraan vir 'n smaak.

“Ek gaan na hierdie kerk toe; hulle noem nooit iets daarvan nie. Hulle sê niks hiervan, niks daarvan 
nie. Niks van hierdie dinge word oor gepraat nie. Ons prediker is meer liberaal as dit. Ons sê nie dinge 
soos dit nie.” Wat is dit? Jy het die smaak van die wêreld wat jy wil he. Reg!
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Maar 'n denkende vrou sal nie daardie soort ding vat nie. Sy weet sy moet heilig wees. En die 
enigste ding wat jy deur God se Woord kan trek is die Gees, die Verkwikingskrag om die Woord self te 
maak, wat in jou is, lewe om Jesus Christus te manifesteer in die eeu wat jy in leef. Halleluja! Broer, as 
dit nie die Waarheid is nie, dan weet ek nie wat die Waarheid is nie. Ek het my verstand verloor as dit nie 
die Waarheid is nie.

Dit is die Woordself in jou hart, daar voortbestem, wat trek. En dit spoeg die wêreld uit; dit wil dit 
nie hê nie. Maar as dit hier kom in die Woord, begin dit trek. En wanneer dit deur die Woord trek, kan dit 
niks anders wees as die Heilige Gees nie wat daardie Woord lewend maak.

Dan is 'n denkende, godsdienstige man se Filtreerder die Woord, en dit bevredig die heilige smaak 
wat in sy hart is; 'n denkende man se filtreerder, 'n heilige man se smaak. O, goeiste, wat is ons in!
63

In plaas van om God se Filtreerder vir sy siel te gebruik, laat hy Satan hom mislei deur 'n sekere 
denominasie of leerstelling, presies net soos die tabakmaatskappye julle mense mislei wat sigarette rook. 
Julle kry net meer lede, en dis al.
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O, laat my afsluit binne 'n paar minute, deur dit te sê.

Blinde Laodicea! Hoe blind kan ons word! Blinde Laodicea, lei die blindes van hierdie eeu, onder valse 
voorwendsel, onder valse leerstellings, onder dogmas wat vals is, onder denominasie wat vals is, onder 
belydenisboeke wat vals is. O, blinde Laodicea, wat die blindes lei, julle is almal oppad na die sloot!

64

Verander jou filtreerder vanaand, prediker. Moenie daardie denominasionele nikotien in jou sisteem 
intrek nie, van leerstellinge en geloofsbelydenisse, wat Jesus gesê: “Wie ook al een woord Daaraan sal 
toevoeg, of een Woord Daaruit sal wegneem.” Wanneer jy jou gemeente vertel dis reg vir daardie vroue 
om dit te doen, en daardie mans om so te maak, en al hierdie dinge, dit en die ander; solank hulle getrou 
bly hieraan en dit doen, en hierdie geloofsbelydenisse en dinge onderhou, skaam jy jou nie?

“Blinde Fariseërs,” het Jesus gesê.

En soos Jesus uitgeroep het: “Blinde Fariseërs,” roep die Heilige Gees in my eie hart vanaand uit: 
“Blinde Laodicea! Hoe dikwels wou God jou 'n herlewing gegee het! Maar nou het jou tyd aangebreek; dis 
nou te laat. Hoe het julle gelag en gespot met die mense wat God na julle gestuur het! Maar nou het jou 
tyd aangebreek. O, Verenigde State, Verenigde State, hoe sou God oor jou wou verskyn soos 'n hen oor 
haar kuikens, maar jy wou nie.” Nou gaan hierdie Stem van kus tot kus, van noord na suid, en oos na 
wes. Hoe sou God oor jou wou wees, maar jy wou nie! Nou het jou tyd aangebreek.

65

Nasies verbrokkel. Die wêreld val uitmekaar. Vyftienhonderd-myl stuk daarvan, drie-of vier-honderd 
myl wyd, sal sink, honderd ... of miskien veertig myl af in daardie groot defek daar buite, een van hierdie 
dae, en golwe sal uitskiet tot bo in die staat van Kentucky. En wanneer dit gebeur, sal dit die wêreld so 
hard skud dat alles daarop sal platval .

O, verberg my in die Rots van die eeue! God, laat my, laat my. Blaas U asem op my, Here. Gees van 
die lewende God, blaas sag op my. Laat my God se Filtreerder neem en Daaronder lewe, Here. Laat my 
daardie vars lug van die Heilige Gees in my longe inasem, in my siel elke dag, dat ek nie teen U sondig 
nie, O Here. Blaas sag op my, Heilige Gees, blaas sag op my! Ek....

Laat my die Woord van God in my hart plant, en daar voorneem dat ek nooit na die regterkant of na 
die linkerkant sal afwyk nie, weg van Dit, maar dat ek getrou daaraan sal lewe al die dae van my lewe. O 
Vader God, stuur dan af op my die Heilige Gees van Lewe, om daardie Woorde lewend te maak vir my, 
dat ek Jesus Christus sal manifesteer voor diegene wat voor my is, kyk uit vir dit om te gebeur. Dis my 
gebed.

66

O, goeiste! Let op hoe hulle vandag in die kerke maak. Trek die mense deur daardie denominasionele 
filtreerders, in die ekumeniese raad. Waarom? Waarom? Want dit gee hulle die begeerte van hulle hart, 
organisasie. Hulle het 'n smaak vir organisasie. Hulle sal dit doen.

Elke keer wat God hulle 'n herlewing gestuur het, en, hulle, wat het hulle gedoen? Hulle organiseer 
dit. Is dit reg? So hulle het hulle soort filtreerder, want hulle het 'n besondere smaak. En nou gaan God 
vir hulle hulle begeerte gee vir hulle smaak. Hy gaan hulle gee.... Hulle trek hulle reg in die ekumeniese 
raad in, en dan kry hulle hul organisasie smaak. Dit gaan hulle verdiende loon wees.

O, kerk van Laodicea, moenie mislei word in hierdie eeu nie, deur hulle bedrog. O, Pinkster, julle wat 
in Laodicea ingegaan het, julle wat deel van Laodicea is, die kerk dood; deur Metodis, Baptis en 
Presbiteriaan, net 'n ritualistiese vorm. Maar julle Pinksters wat nog nou en dan kon sê “amen”; wie 'n 
klomp musiek op die platvorm speel, en vroue met kort geknipte hare oor die hele plek laat dans, en 
steeds in Goddelike genesing glo; hoe dikwels sou God julle nie geneem het nie, maar julle het 'n ander 
filtreerder geneem, 'n denominasionele filtreerder. Hoe dikwels sou God julle nie geneem het nie!

67

Hoe bedrieglik was dit! Matthéüs 24:24, Jesus het gesê dat die.... “Dit sou die einste Uitverkorenes 
mislei indien dit moontlik was.” Hoe naby is jy, net soos Eva, laat net een of twee klein dingetjies gaan 
wat jy nie wil ontvang nie, omdat julle georganiseer is en Dit nie kan ontvang nie. Dis al wat dit neem. 
Mag net sowel die hele ding neem: “Want om in die geringste aanstoot te gee, is skuldig aan die hele.” 
O!

Pinkster, Pinkster, laat julle denke deur God se Filtreerder gaan, nie julle denominasionele drome nie, 
en jy sal uitkom met 'n heilige man se smaak, die ware doop van die Heilige Gees.
68

Kan julle julle voorstel 'n man wat sy vrou toelaat om haar hare te sny, kortbroek dra, of langbroek 
te dra, en sê hy kom deur 'n denkende man se Filtreerder? Kan julle julle voorstel 'n man wat so-iets 
doen?

Kan julle julle voorstel 'n prediker wat op die preekstoel staan, omdat hy goed betaal word deur 'n 
gemeente wat hom op die rug klop, hom noem: “Dokter, Broer, Eerwaarde,” en hom vat na alle soorte 
partytjies  waar  hulle  saam swem,  en  alles  anders,  op  die  strande;  kan  julle  julle  voorstel  'n  man  wat
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aanspraak maak dat hy hom deur 'n denkende man se Filtreerder laat lei?

En party van daardie vroue op die platvorm, met hulle rokke bokant hulle knieë, en so nou gesny en 
wys elke vorm, elke beweging wat hulle maak, en hulle onderklere wat deur hulle rokke wys; net so erg 
soos kortbroek dra, bikini's, of enigiets anders. Julle pinkster, blinde, Laodicense predikers, hoe lank sal 
God julle verdra, ek weet nie. Wees ... God wees genadig aan julle blinde oë. Hy het oogsalf vanaand, 
om jou oë oop te maak, dat jy kan sien.

Soos ek vanmôre gesê het, ons is in die siende eeu, die punt. Daar's geen kapasiteit bokant dit nie, 
dat jy kan uitbeweeg nie, julle weet. Jy, met jou neus, kan jy ruik; met jou lippe, kan jy praat; met jou 
hande, kan jy voel en uitreik; en jou voete, ensovoorts; maar jy kan nie verder as jou oë gaan nie.

69

Maleági 4 het gekom; sien! “En dit sal Lig wees teen die aandtyd.” O, loop in die Lig!
Ons sal loop in die Lig, 'n pragtige Lig,
Kom waar die doudruppels van genade helder is;
Skyn oral om my bedags en snags,
Jesus, die Woord, die Lig van die wêreld.

Ja, meneer. Gaan daardeur, o, broer, en jy sal uitkom met 'n heilige man se smaak, met die Heilige 
Gees.

O, vrou, laat net jou moderne denke van aantrek gaan. Laat julle moderne denke gaan, voor julle 
buite op die strate gaan voor mans; julle jong vroue, julle ouer vroue, voor julle buite op die strate gaan 
met julle klere wat so styf is, uitgedruk voor en agter. Ek's nie krities nie. Ek's julle broer. Ek staan tussen 
die lewendes en die dooies, en besef wat ek sê. Voor julle uitgaan, en weet dat julle liggaam 'n heilige 
orde is, of 'n heilige stand wat God julle gegee het; voor jy in die straat gaan, so aangetrek, laat jou 
gedagtes deur 'n denkende vrou se Filtreerder gaan. En laat dit onthou, dat: “Wie ook al na jou kyk om 
jou te begeer, jy het alreeds owerspel met hom gepleeg.” Onthou dit, suster.

70

En, broer, voor jy jou kop draai om na haar te kyk, daardie tweede keer, laat jou gedagtes deur 'n 
denkende man se Filtreerder gaan. Jy sal uitkom met 'n heilige man se smaak, sien, deur te doen wat reg 
is.

Let op, as jy jou gedagtes deur 'n denkende vrou se Filtreerder sit, dan sal jy uitkom met 'n heilige 
vrou se kleredrag. Dis reg. Jy sal uitkom, broer, met 'n heilige man se kyk. Nou, dis net een ding.
71

Alles wat jy doen, laat dit deur die Filtreerder van God se Woord gaan, kyk of dit reg of verkeerd is.

Jy sal uitkom met 'n heilige vrou se klere, met lang hare, ordentlik aangetrek; 'n stille, nederige gees; 
nie op en veglustig nie, en baklei en tekere gaan nie. “'n Stil, onderdanige gees, wat 'n groot skat van 
God is.” Die Bybel het so gesê.

Nou wil ek julle iets vra, buite in die land. Ons gaan afsluit binne 'n paar minute.

Nou laat ons almal, vanaand, ons begeertes nagaan, en dan kan julle sien watter soort filtreerder 
julle gebruik het. Laat ons nagaan elkeen van ons, hier en oor die nasie. Gaan jou begeertes na, wat jy 
regtig in die lewe wil hê. Kyk waarvoor jy baklei. Kyk waarvoor jy hier is. Kyk waarvoor jy kerk toe gaan. 
Wat laat jou.... Dis goed om kerk toe te gaan, maar moenie net kerk toe gaan nie; dit sal jou nie red nie. 
Sien? Gaan net na 'n paar minute, sê: “Is my oogmerk.... Watter soort filtreerder trek ek, in elk geval?”

72

En as jy nie die Woord van God kan handteer nie, en jou siel doen dit nie, dan is daar iets verkeerd; 
want dit wys jou smaak, dat die lewe ... watter soort lewe in jou is. As dit 'n heilige, diskrete, eerbare 
is, dan sal dit so uitkom. As dit nie is nie, dan het jy 'n ander smaak in jou waardeur jy trek. Dis presies 
reg.

En as die smaak die Woord van God en die wil van God is, dan weet jy wat in jou is, wat die smaak 
gee. Wys jy is 'n deel van daardie Woord. Daardie Woord is in jou, en trek uit die Woord.

Wat trek Dit? Dit trek deur die Woord, want jy is 'n deel van die Liggaam van Christus van hierdie 
eeu. En as daardie Woord in jou is, dan trek Dit slegs deur die Woord, die Gees wat daardie Woord wat in 
jou is lewendig maak. Net die Woord alleen sal nie lewe nie. Dis die rede: “Almal wat die Vader My gegee 
het sal na My toe kom; en as Ek verhoog word, sal Ek alle mense na My toe trek.” Sien? Sien, “die 
Vader,” die deel van die Liggaam van Christus wat in die wêreld is, voortbestem, geplaas in die hart.

73

Enige man wat 'n ware Christen is, weergebore is vandag, weet, sedert hy 'n klein seuntjie was, of 
'n klein dogtertjie, beide, dat daar iets in jou was wat gehonger het na God. En jy het by kerke probeer 
aansluit en alles anders; dit wou nie werk nie. Wat was dit? Dit was daardie Woord. Jy het gesoek na 'n 
Filtreerder. En eendag het Dit voor jou verbygegaan; jy het Jesus Christus gesien dieselfde gister, 
vandag, en vir altyd. Dit het die smaak bevredig. Sien?



16'n Denkende Man Se Filter

Want, in jou was lewe, wat getrek het. Sien, die lewe in jou trek. Dit sê watter begeerte jy hier het. 
Jy trek. Jy kan nie deur hierdie, en daardie, en die ander trek nie. Jy moet daardie regte Filtreerder kry, 
want jy's 'n denkende persoon. Sien?

As jy 'n denkende persoon is, is jy voortbestem, of gefiltreer voor ... van voor die grondlegging van 
die wêreld.

En as 'n denominasionele prediker dit hoor, dan hoop ek hy neem die Filtreerder vir 'n denkende man, 
as hy 'n denominasionele prediker is. Dan sal hy daardie denominasionele pak afgooi wat beslis sal 
vergaan, want dis die woord van die mens; en God se gefiltreerde Woord aanvaar wat nooit sal faal of 
vergaan nie, en Dit sal die heilige man se smaak pas. En, soos Jakob, die hele wêreld sal opoffer en die 
aptyte van elke denominasie of gewildheid opgee, wat daar in die wêreld is, waar jy 'n biskop kan wees, 
kardinaal, óf jy 'n ouderling kan wees, of 'n pastoor van 'n groot kerk. Jy sal alles opoffer wat daar is. Nie 
soos Esau, om deel te word van die wêreld nie; maar soos Jakob, sal jy enigiets gee wat jy het om die 
geboortereg te bekom, die Filtreerder van die denkende man; want Dit sal vir jou die heilige man se 
smaak gee. En Dit sal bevredig. En dit sal bevredig, en sal heilig met die Ewige smaak van die heilige 
goedheid van God.

74

Onthou, Satan het die eerste opening gemaak in Eva se gedagte, of haar denke, om die smaak van 
sy wysheid en kennis te laat deurkom.
75

Nou dink hieraan. Ek sluit af. Satan het die eerste opening gebruik, want al wat sy kon trek was die 
Woord. Dit was die Gees deur die Woord van God, want sy het gesê: “Solank as wat jy deur hierdie 
Filtreerder asemhaal, sal jy nooit sterf nie; maar as jy 'n asemteug hiervan daar neem, sal jy sterf.” Sien?

En Satan het gesê: “Maar jy weet niks hier nie. Maar as jy 'n bietjie proe van hierdie hier, en dan sal 
jy weet; jy sal soos God wees. Sien, Hy ken reg en verkeerd; jy nie. En as jy net 'n klein bietjie proe 
hiervan vat.” En sy het hom 'n opening daarin gegee, net een klein gaatjie.

Nou sien julle waarom ek sê.... Jy sê: “Waarom leer jy nie vroue, ensovoorts, hoe om gawes te 
ontvang en dinge soos daardie nie?”

Ek het gesê: “Hoe kan jy hulle algebra leer wanneer hulle sal nie eens hulle ABC's ken nie?”

Een klein gaatjie is al wat dit geneem het. Hy het die wêreld se wysheid geneem, en, toe dit gedoen 
is, het dit dood in die hele familie ingestel, wou wysheid proe.

Nou kyk na die filtreerder, en dit het beslis haar smaak weerspieël. Haar smaak was vir die wêreld; 
dis wat sy gekry het. Dis wat dit is vandag. Hulle hou van die wêreld en die dinge van die wêreld, met 'n 
vorm van godsaligheid, maar ontken die Krag daarvan. Sien, Satan sal hulle in tale laat praat; hy sal 
hulle laat skree; hy sal hulle Goddelike genesingsdienste laat hê; hy sal hulle al hierdie soort dinge laat 
doen.

76

Hy sê: “Baie sal na My toe kom in daardie dag, en: 'Here, het ek nie duiwels uitgedryf nie, het ek nie 
baie dinge gedoen nie, dit gedoen nie?'” Hy sal sê: “Ek het jou nie eens geken nie, jou werker van 
ongeregtigheid.” Toe die Woord reg voor jou geplaas is en jy steeds gesuig het aan daardie ou filtreerder 
van die wêreld, sien, wys die smaak wat in die hart was.

Duiwe kan nie aas eet nie. Hulle kan dit nie eet nie. Hulle het nie gal nie. 'n Kraai kan die saad eet 
soos 'n duif en kan aas eet soos 'n kraai, sien, want hy's 'n huigelaar. Maar 'n duif is nie gebou soos 
enige ander voël nie, en dis waarom God Homself as 'n Duif voorgestel het wat uit die Hemel neergedaal 
het. Sien? Dit kan nie die stank van aas staan nie. Dis nie 'n aasvoël nie; die rede, dit het nie n gal nie. 
Dit kan dit nie verteer nie. Dit sou hom doodmaak, as hy dít sou eet.

77

En 'n duif hoef nooit te bad nie. 'n Duif se liggaam stel 'n olie vry van binne af, wat dit skoon hou. 
Dis 'n lewe wat in 'n duif is; dit maak olie daarbinne wat die vere skoon hou. En so is 'n Christen; daar's 
'n Lewe in hulle wat hulle skoon hou. Dis gefiltreer.

O, let op! Nou kyk na hy ... na die filtreerder, en julle sal beslis die smaak daarvan kan sien, van wat 
hulle vandag doen.

Kyk na hierdie moderne kerk. Kyk na hulle filtreerder. Jy kan sien wat hulle liefhet. Kyk wat hulle het. 
Die liefde, wat het hulle lief? Mejuffrou Laodicea wat bestem is vir God se Oordeel. Dis reg. Die liefde, die 
kerk se liefde vandag is vir Laodicea, 'n groot organisasie, 'n groot opset, 'n groot, populêre ding, 
welgeklede mense, hoogs opgevoed, vol wysheid, vol van die duiwel, onder die bedrog van die kerk van 
Christus. Daar's net een woord wat daarin behoort te wees: “anti-Chris.” Want, alles wat Christus geleer 
het, hulle is feitlik teen alles; reg, net genoeg sodat hulle hulself so kan noem.

78

Nou as julle denkende mense is vanaand, hier en buite in die land waar die Boodskap gaan, julle 
begeerte sal 'n Bybelsmaak wees, nie 'n denominasionele smaak nie, want julle sal geoordeel word  deur
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die einste Bybel, die Woord wat ek julle vra om julle siele deur te filtreer. En om een Woord Daarvan te 
verwerp, en jou siel nie deur daardie een Woord gaan nie, jy sal afgekeur word. “Want die mens sal nie 
leef, asemhaal, van brood alleen nie, maar van elke Woord wat uitgaan uit die mond van God.”

Dit sal in jou ingebring word, voortbestem. En wanneer die Here Sy asem blaas op jou, sal Sy Gees 
daardie Woord verlewendig tot 'n realiteit, en jy sal sien dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag, en 
vir altyd. O, goeiste!

Los die wêreld se denominasie, godsdienstige ooreenkoms. Laat dit lê soos daardie sigaretpakkie in 
die woud. Laat dit lê en verrot. Dis 'n verkeerde filtreerder. En neem die Woord, wat Christus is, wat gee, 
en uitreik, en die smaak van die Ewige Lewe bewaar, aan elkeen wat Dit sal neem, Ewige Lewe.

79

Die Woord, as jy vooruitbestem is, jy sal Dit sien. Daar's geen manier om Dit weg te steek van jou 
nie. Jy kyk daar en sê: “Wel, dis net so duidelik voor my gesig! Ek kyk Daarna, daar is Dit. Ek kyk reg na 
Dit. Ek sien Dit. Hier is Dit, die Woord; elke Woord, net Woord vir Woord, wat uitleef.” Dan is daar 'n 
smaak van Ewige Lewe wat jy wil hê.

En wanneer jy Daardeur asemhaal, wat kan Daardeur kom, God se Filtreerder? Niks behalwe die Gees 
nie; geen wêreld nie, glad nie; geen ongeloof nie, glad nie. Dis God se Filtreerder. En wanneer jy 
Daardeur asemhaal, niks kan Daardeur kom behalwe die Heilige Gees nie.

Nou het jy die bewys van die Heilige Gees, sien, 'n heilige man of vrou se smaak. Hulle wil lewe. Hulle 
het die Ewige Lewe. En omdat hierdie Woord lewend gemaak is vir hulle, lewe hulle; 'n denkende man se 
Filtreerder, en 'n heilige man se smaak.

80

Moenie die wêreld vat nie, soos daardie sigaretmaatskappye, onder 'n bedrog nie, maar neem die 
Filtreerder van 'n ware denkende man. Filtreer die lug wat jy inasem, die kos wat jy eet, alles wat jy is; 
trek dit deur God se Woord, en jy sal 'n heilige man se smaak he. Want, Dit sal dit produseer, want Hy's 
dieselfde gister, vandag, en vir altyd.

En ek weet, of ons is, óf ons nie.... Ek glo dat ons is. Maar, as ons nie is nie, is daar iemand in die 
wêreld vandag wat deel is van die Liggaam van Christus; en Dit sal slegs deur die Woord van God leef, 
elke Woord wat uitgaan uit die mond van God vir hierdie eeu waarin ons nou lewe.

En ek kan nie sien waar denominasie.... Daardie Woorde in die Bybel het so duidelik gesê dit sou 
gebeur, en die dinge wat sou wees, en hier lewe ons reg daarin nou. Ek kan nie sien waar dit enigiets 
anders as hierdie kan wees nie.

81

Kerk, ek besef ek moet saam met julle staan in die Oordeel eendag. Ver sy dit van my om ooit julle 
enigiets verkeerd te sê, vir gewildheid. Ek wil dit nie hê nie. As ek my begeerte kon he, sou ek, net my 
menslike begeerte, sal ek my geweer vat en na die woude gaan en n hut bou, en lokvalle bou, vir die res 
van my lewe. Ek word oud, moeg, afgemat, en afgeleef, maar ek kan nie ophou nie. Daar is iets in my, 
wat maal . Wee my as ek nie die Waarheid vertel nie en die volle Waarheid. Wee my as ek nie hier staan 
totdat die laaste asem van die liggaam my verlaat nie. Ek moet staan, ongeag van wat enigiemand 
anders sê. Ek's verantwoordelik voor God.

En ek glo waarlik dat die dinge wat ons preek die Waarheid is. Nie net omdat ek dit preek nie. Nee, 
my broer. Nee, meneer. God ken my hart. Hoe graag sou ek in die gemeente wou sit en luister na die 
gesalfdes wat preek. Hoeveel makliker sou dit vir my gewees het, sekerlik want ek sou die Ewige Lewe 
gehad het net soos die man in die preekstoel. Ek's 'n deel Daarvan nes hy is. Ek sou gaan na dieselfde 
Hemel toe, dieselfde voorregte he. Hoe maklik sou dit vir my wees om daar buite te sit en nie al hierdie 
kneusings, en slae, en alles te kry nie. Hoe maklik sou dit wees, om heelnag uit sonder slaap wees nie, 'n 
uur-en-half, of tweeuur; heelnag stoei met dinge wat opkom nie. Hoe maklik vir my om dit te doen, my 
geweer te vat die volgende oggend, my visstok, en gaan visvang of jag! Hoe maklik sou dit nie wees nie! 
Broer, dit is my lot. Mag God my help om nooit my plig te versuim nie, maar om lojaal en getrou te staan, 
en vir jou 'n denkende man se Filtreerder te gee wat vir jou 'n heilige man se smaak sal gee.

82

Die Filtreerder vir 'n denkende man is die waters, van die waters van skeiding. Dis die reiniging van 
sonde, wat die Woord van God is. En die denkende man, die man wat weet hy moet voor God staan, 
weet hy moet antwoord vir elke Woord van die Bybel, Dit sal daardie smaak bevredig wat in jou hart is. 
Mag God ons help om Dit te ontvang, terwyl ons ons hoofde buig.

Dierbare God, nog 'n uur of twee het verbygegaan. Die horlosie het ombeweeg nou. Die Boodskap 
gaan nou in die geskiedenis in, en Dit word opgeneem op die Boek. Ons moet nou almal antwoord 
hiervoor, elke beweging wat ons gemaak het, elke woord wat ons gesê het, elke gedagte wat deur ons 
verstand gegaan het, die opname speel steeds. En dit sal aanspeel totdat die lewe verby is, en dan sal 
ons antwoord by die Oordeelsdag.
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O God, die groot  Skepper  van  hemele  en  aarde,  Wie  ons  glo,  ek  bid  vir  hierdie  mense  van  hierdie
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dag. Ek bid vir myself saam met hulle, dat Here Jesus, dat U U Filtreerder sal vashou. En as ek enigiets 
ontheiligend sê, Here, ek ... in my hart weet ek dit nie. Ek bid dat as dit verkeerd is vir my om U Woord 
te neem en om iets soos dit te gebruik, vergewe U my daarvoor.

Maar, Here, ek het gedink toe U met my gepraat het daar in die woud, U ken die tyd in die oggend, 
dis net ek kon dit nie uit my denke kry nie. Ek aanvaar dit as komende van U. So, Vader God, ek het dit 
alreeds gespreek. En ek bid, God, dat U dit sal laat wees op die manier wat ek gedink het dit moet wees, 
dat die denkende man, die man as hy hoegenaamd enige denke het, sal hy weet dat hy moet staan in 
die Teenwoordigheid van God, en hy sal nie in sy siel enigiets inneem wat kontamineer of teenstrydig is 
met die Woord van God nie.
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En, Vader, ons besef dit, soos ek dit vergelyk met hierdie organisasies van vandag; om nie anders te 
wees nie, Here. U sal my oordeel, eendag, van my hart. En ek bid, God, dat U sal sien dat dit nie was om 
anders te wees nie, maar dit was om eerlik te wees, om te probeer om opreg te wees, wetende dat ek 
die vrygekooptes van U Bloed vashou, van kus tot kus, op hierdie oomblik, in my hand. En baie van hulle 
het die Tyding geglo.

En, God van die Hemel, mag daar nie een van hulle verlore gaan nie. Ek eis hulle, elkeen, en hou voor 
hulle die Filtreerder van sonde, die Waters van skeiding, die Bloed van Jesus Christus, die Woord wat 
vlees geword het. Skenk dit, Here. En mag die Heilige Gees deur elke belofte instort, in ons siele. En mag 
ons lewende verteenwoordigers van die Bruid van Jesus Christus wees, in die tyd van die oë, van die sig 
in die Aandlig, want ons gee dit aan U in Jesus Christus se Naam. Amen.

Het julle Hom lief? [Gemeente sê: “Amen.”] Glo julle Dit? [“Amen.”] Ek, as ek enigiets verkeerds gesê 
het, deur te sê: “filtreerder vir 'n denkende man,” ek kan niks meer sê nie. Ek het geen geleerdheid nie. 
Ek moet net sê wat na my toe kom. En toe ek dit daar sien lê het, het ek gedink: “Wat 'n skynheilge 
reël!”
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En Iets het gesê: “Net soos die kerk.”

'n Denkende man se filtreerder! O, goeiste! Daar's meer as dit daaraan. 'n Denkende man sal dit glad 
nie gebruik nie. Sien? Sekerlik nie. En dit begeer 'n rokende man se smaak, dis reg, want hy moet dit hê 
om sy smaak te bevredig. Maar 'n ware, denkende man wat weet sy siel gaan na die Oordeel, sal sy 
smaak filtreer deur die Woord van God. “Want almal wat die Vader My gegee het sal na My toe kom.” En 
hy sal leef van elke Woord wat uitgaan uit die mond van God, wat die Waters van skeiding is wat ons 
skei van sonde. Want, wanneer dit deur die Woord gaan, dan sien ons dat dit sonde is om Dit nie te glo 
nie, so ons glo Dit net en gaan aan. Dis 'n skeiding van sonde. Het julle Hom lief? [Gemeente sê: 
“Amen.”]

Ek het Hom lief, Ek lief....

Laat ons nou net ons hande opsteek na Hom.
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se boom.

Wat het Hy gesê? “Hierdeur sal alle mense weet julle is My dissipels, wanneer julle liefde, liefde vir 
mekaar het.” Nou laat ons iemand se hand skud terwyl ons dit weer sing, en sê: “Ek het jou lief, ook, 
broer.”
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Ek het Hom lief, ek.... (Dit is om jou te laat weet dat)....
... Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se boom.

Nou, hou jy van 'n denkende man se Filtreerder? [Gemeente sê: “Amen.”] Wanneer julle op straat 
gaan saam met die wêreld môre, broer, suster, het jy die denkende man se Filtreerder? Wanneer daardie 
man jou 'n “heilige” noem, gebruik jy 'n denkende man se Filtreerder? Wanneer daardie iemand iets 
kwaads teen jou sê, het jy 'n denkende man se Filtreerder? Sien, doen goed vir kwaad. Bid vir hulle wat 
jou nydiglik misbruik, en hulle wat jou vervolg, dan trek jy deur die Filtreerder vir 'n denkende man.
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Want as jy net hulle liefhet wat jou liefhet, soos ons mekaar se hande geskud het, as dierbare 
geliefdes in die Here, dis goed, maar kan jy ook die haatlike liefhê? Dis die denkende man se Filtreerder. 
Dis die Gees van Christus in jou, wat diegene liefhet wat jou nie liefhet nie, dan het jy die beloning van 
God. Maar, nou, as jy dit doen as 'n plig, dan het jy nog nie 'n denkende man.... Jy's net bo in die 
tweede siklus. Maar dis uit jou hart dat jy hom werklik liefhet, dan trek jy deur die Filtreerder vir 'n 
denkende man. En Dit bevredig 'n heilige man se smaak, dat jy weet, uit jou hart uit vergewe jy almal, 
alles, maak nie saak wat gebeur het nie. Is Hy nie wonderlik nie?
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... my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
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Op Gólgota se boom.
Ons sal wandel in die Lig, Dis 'n pragtige Lig,
Dit kom waar die doudruppels van genade helder is;
Skyn oral om ons bedags en snags,
Jesus, die Lig van die wêreld.
Ons sal wandel in hierdie Lig, Dis so 'n pragtige Lig;
En Dit kom waar (gefiltreerde) druppels van genade helder is;
O, skyn oral om ons bedags en snags,
Jesus, die Lig van die wêreld.
Kom, al julle heiliges van die Lig, verkondig,
Jesus, die Lig van die wêreld;
Dan sal die Hemelklokke lui,
Jesus, die Lig van die wêreld.
O, ons sal loop in die Lig, Dis so 'n pragtige Lig;
Dit kom waar die doudruppels van genade helder is;
O, skyn oral om ons bedags en snags,
Jesus, die Lig van die wêreld.

Hou julle daarvan? [Gemeente sê: “Amen.”]
O, ons sal wandel in hierdie Lig, Dis so 'n pragtige Lig;
En Dit kom waar die doudruppels van genade helder is;
Skyn oral om ons bedags en snags,
Dis Jesus, die Lig van die wêreld.

Ek hou net daarvan!
My geloof kyk op na U,
U Lam van Gólgota,
O Goddelike Verlosser;
Nou hoor my wyl ek bid,
Neem al my sonde.... (Filtreer my, Here, deur die Woord.)
O laat my vanaf hierdie dag
Geheel U sin wees!

Dink net daaraan, gefiltreer deur die Woord: “geheel U s'n.”
Wyl ek lewens donker doolhof loop,
En droefheid om my versprei,
Wees U my Gids;
Laat duisternis verander in dag,
Vee droefheidsvrese weg,
En laat my nooit wegdwaal nie
Van U sy.

[Broer Branham begin neurie My Geloof Kyk Op Na U]
... aan my swak hart,
My ywer inspireer;
O laat donkerte verander in dag,
En vee hartseer trane weg,
O laat my vanaf hierdie dag
Geheel U sin wees!

Dierbare God, ons hou daarvan om tot U te sing, want dis waar ons ons gevoel uitdruk, ons emosie, 
die hele gemeente, soos U op ons die Woord van die Lewe blaas. Ons is so dankbaar, Here. En daardie 
lied, ontvang ons, sal U, Here? Dis ons begeerte, is om deur die Woord van God gefiltreer te word, loop 
elke dag in die Lig, die Lig van die Evangelie.
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En vul ons weg elke dag met liefde,
Soos ons wandel met die Hemelse Duif;
Laat ons die heeltyd gaan, met 'n lied en 'n glimlag,
Vul ons weg elke dag met liefde.

Skenk dit, Here. Seën ons almal nou saam. Laat U genade en barmhartigheid met ons wees. Genees 
die siekes en geteisterdes dwarsdeur die land.

Ons dank U vir Broer Coggins vanaand, dat U hom die hospitaal laat verlaat het, om gesond huis toe 
te gaan. Dank U vir al die dinge wat U gedoen het, en vir ons eie krag dat ons nou opgelig voel.

Ons dank U vir die klein gebroke Boodskap vanaand, Here. Ek het dit nie reg gedoen nie, maar ek bid, 
Here, dat U dit reg sal maak in die mense se oë, dat hulle mag sien en weet waarvoor dit  bedoel  was.
90



20'n Denkende Man Se Filter

Kry glorie daaruit, Here, en mag ons hierdie begrip hê, indien niks anders nie, dat ons moet lewe volgens 
die Brood van die Woord van God, gefiltreer deur God vir Sy kinders alleen. Dis 'n afgesonderde 
gemeente. Dis vir niemand anders nie. Dis net vir hulle, U uitverkorenes, soos die rooi vers se waters van 
skeiding net vir die vergadering van Israel was. So, Vader, ons weet dat die Brood vir die Skape alleen is.

“Dis nie reg dat ek die kinders se brood neem en dit vir die honde gooi nie,” het Jesus gesê.

En die vrou, op haar beurt, het gesê: “Ja, Here, dis waar, maar ek is gewillig om die krummels te 
neem.”

En ons voel so vanaand, Here. Ons wil alles he wat U ons kan gee, Vader, want ons honger en dors 
na U.

Skenk dat ons honger gevoed sal word en ons begeertes bekend gemaak word, want, Vader, ons wil 
'n regverdige man se begeerte hê. En die regverdige Man was Jesus Christus, en Sy begeerte was om 
die wil van die Vader te doen, wat die Woord was. Skenk dit aan ons, Vader. Ons vra dit in Sy Naam. 
Amen.

Laat ons nou staan terwyl ons ons verdagingslied sing, van, Neem Die Naam Van Jesus Met Jou.

Buite dwarsoor die plekke nou, waar die Boodskap gegaan het vanaand, mag God nou met julle wees 
soos ons verdaag in gebed. Mag elkeen van julle, daarbuite, ek hoop julle het dit net soveel geniet om te 
luister as wat ek het om Dit te bring aan julle. En ek vertrou dat God Dit in julle harte sal plaas en julle 
die regte interpretasie daarvan sal gee.
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En julle mense hier in die gehoor wat hierdie sakdoeke het wat hier lê, ek het hande op hulle gelê. Ek 
bid dat God elkeen van julle sal genees, dat daar nie enige siek mense onder ons sal wees nie, julle sien 
hoe ons God gebed beantwoord.

Wanneer ons bymekaar kom: “Die mense wat by My Naam genoem word sal hulself vergader en bid, 
dan sal ek van die Hemel af hoor.” Hy het belowe om dit te doen.

So, ons is nie verdeel nie. Ons is net een Persoon; ons is almal een, in Christus Jesus. En elkeen wat 
bid vir elkeen; bid julle vir my soos ek vir julle bid. En God seën julle tot ons julle weer sien.
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En ek vertrou dat julle 'n konstante ... julle wat woon hier naby, sal kom na die tabernakel en ons 
goeie pastoor, Broer Neville ondersteun. Hy sal julle goed doen, Broer Mann en die goeie mense wat hulle 
hier het in die tabernakel.

As julle naby aan Broer Junior Jackson of van die res van hulle dwarsdeur die land, New York en 
verskillende plekke waar hulle byeenkomste het, rondom deur Arizona en Kalifornië, besoek daardie kerke 
as julle daar is. Ons bid dat julle weer sal terugkeer en die pastoor julle sal help om meer te weet van die 
Here Jesus.

God seën julle nou terwyl ons sing Neem Die Naam Van Jesus Met Jou.93
... die Naam van Jesus met jou,
Kind van droefheid en van weemoed;
Dit bring troos en vreugde vir jou,

[Broer Branham praat met iemand op die platvorm]
... jy gaan.
Dierb're Naam (dierb're Naam), O hoe soet! (O hoe soet!)
Hoop van aarde en vreugde van Hemel;
Dierb're Naam, O hoe soet!
Hoop van aarde en vreugde van die Hemel.

Kyk uit oor die gemeente vanaand, sien Broer Estle Beeler daar agter, Broer Palmer, en baie ander, 
Broer J. T., en soveel van die predikers wat hierrond staan, ek kan nie al hulle name noem nie. Wens ek 
kon julle, elkeen, hierbo he, en almal van julle die gemeente verdaag of iets doen. Julle verstaan, nie 
waar nie? Ek weet julle het 'n Christenhart en weet dat ons moet ... hoe ons is; ons is almal saam een 
Persoon, in Christus Jesus.
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Nou laat ons onthou hierdie volgende vers soos ons dit sing, terwyl ons Broer Martin hier ons sal 
verdaag in gebed. En ek wil.... Hierdie is Broer Earl Martin van, glo ek, van Arkansas of Missouri. [Broer 
Earl Martin sê: “Missouri.”] Missouri, reg op die Arkansas, Missouri lyn daar. Hulle het 'n kerk daaronder.

En ek het hierdie ander broer gesien van daar, ek kan nie aan sy naam dink nie, Brewer. Hy was hier 
vanmôre. Ek reken hy's steeds hier vanaand. Ja, ek sien hom daaroorkant staan, Broer Brewer. Ek het 
belowe om te kom en hulle kerke toe te wy, soveel kere. Ek sal daar kom eendag, met die hulp van die 
Here, as ek kan.
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Nou, terwyl ons nou hierdie volgende vers sing.
Voor die Naam van Jesus kniel,
Plat neerval voor Sy voete,
Koning van konings sal ons Hom in die Hemel kroon,
Wanneer ons reis verby is.

Laat ons dit nou sing.
Voor die Naam van Jesus kniel,
Plat neerval voor Sy voete,
Koning van konings sal ons Hom in die Hemel kroon,
Wanneer ons reis verby is.
Dierb're Naam (dierb're Naam), O hoe soet! (O hoe soet!)
Hoop van aarde en vreugde van die Hemel;
Dierb're Naam, O hoe soet!
Hoop van aarde en vreugde van die Hemel.
O, neem die Naam van Jesus met jou,
As 'n skild teen elke strik; (luister nou)
O, as versoekings jou omring, (wat moet jy doen?)
Noem net daardie heilige Naam in gebed.
Dierb're Naam, O hoe soet!
Hoop van aarde en vreugde van die Hemel;
Dierb're Naam, O hoe soet!
Hoop van aarde en vreugde van die Hemel.

Laat ons ons hoofde buig.
O, dierb're Naam, O hoe soet!
Hoop van aarde en vreugde van die Hemel;
Dierb're Naam (gedoop Daarin; bid Daarin), O hoe soet!
Hoop van aarde en vreugde van die Hemel.

Broer Martin. [Broer Martin bid]


