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Laat ons ons hoofde buig. Here Jesus, die Herder van die groot Kudde, ons is so baie aan U 
verskuldig, Here, dat ons U nooit kan betaal vir die liefde wat U in ons harte uitgestort het nie. Ons voel 
so onwaardig as ons ons hoofde buig en in U teenwoordigheid staan. Ons vra U om ons te reinig van alle 
foute en alle sonde. Ons bid dat U ons liggame sal versterk vandag. Baie is siek en geteisterd, soos dit 
hier wys, van sakdoeke en versoeke wat inkom oor die foon en oral.
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En ons glo dat ons nou hierdie wêreld se geskiedenis afeindig, en tyd sal spoedig wegsterf in 
Ewigheid, en ons wil gereed wees vir daardie uur. Dis waarom ons hier vergader het vanmôre, is om voor 
te berei vir daardie tyd. Ek verneem dat daar baie van die telefoonverbindings vanmôre is van regoor die 
nasie, van kus tot kus. Waar ook al ons stemme kom, mag daardie klein groepie geseënd wees. Genees 
die siekes onder hulle, en ek bid dat U hulle siele van alle onheil sal reinig. En help ons hier vanmôre, by 
die tabernakel, dat ons ook daardie groot voorreg mag geniet.

En ons vra dat U sal spreek tot ons deur U geskrewe Woord, en mag die Gees aan ons openbaar die 
dinge wat ons nodig het, soos ons nou landwyd vergader het, voel dat ons 'n klein mense is, maar 'n 
plek het onder die verlostes, omdat ons geglo het aan Jesus Christus. Skenk hierdie dinge vir ons, Here.

2

En wanneer ons hierdie diens sluit en ons gaan na ons verskillende huise dwarsoor die nasie, mag 
ons sê, soos dié van Emmaus: “Was ons harte nie brandende in ons toe Hy met ons gepraat het langs 
die pad nie?”

Nou, Vader, ek weet dat wat ook al ek sou sê sekerlik ontoereikend sou wees, met die goeie 
Christene wat nou van regoor die land ingeskakel is, sou dit nie voldoende wees nie. Dit sou nie iets 
wees wat ek kon sê wat enigsins goed sou doen nie, want ons is almal in dieselde kategorie. Ons is 
menslik, sterflinge. Maar laat die groot Heilige Gees spreek; mag Hy die Woord beetkry en Homself net 
openbaar. Ons wag nou op Hom, in Jesus se Naam. Amen.

Julle mag maar sit.

Ek het soort van ... myself verbaas. Ek het my vrou vertel, as sy miskien inluister, onder in Tucson, 
dat ek nie gedink ek sou enige diens hê wanneer ek terugkom nie; en ek het nie eers klere gebring nie. 
En ek het vir my skoondogter gesê, sy het my baadjie gestryk, en ek het gesê: “Ek bly agter die 
preekstoel, met.... Hulle weet nie die broek is een soort en die baadjie is 'n ander nie.” Dis die wat ek 
huistoe gedra het. Maar, Meda, sy het my hemp gestryk gehad en alles, so elke.... Moenie bekommerd 
wees nie; alles is reg.
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Nou, ons het 'n versoek hier, dat daar's 'n baie dierbare broer.... En ek dink dat Prescott, ek reken, 
ingeskakel is vanmôre, bo in Prescott, Arizona. Suster Mercier se pa was hierheen oppad na die 
byeenkoms, verstaan ek, en moes na die hospitaal geneem word met 'n hartaanval, Broer Coggins. En, 
ook, Broer Junior Jackson, ek dink hy's ingeskakel op die radio, of die foon onder in Clarksville of New 
Albany, en sy pa is in die hospitaal, verstaan ek, met n ernstige operasie van kanker in die lewer. So ons 
wil hulle sekerlik in ons gebede onthou. En nou daar is andere hier, ook, maar ons wil nie die tyd opneem 
nie. God weet alles omtrent hulle, so laat ons nou vir hulle bid.
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Dierbare God, soos daardie dierbare, ou, man met die geplooide hande, Broer Coggins, 'n ou veteraan 
van die veld, het ... vanmôre in die hospitaal lê, iewers, ly aan 'n aanval van sy hart. God, daardie arme 
ou hart het deur baie probleme gegaan. Ek bid, God, om hom te help. Skenk dit. Hy hou van.... Hy het 
die lewe lief soos almal van ons het, en hy wil leef. Here God, skenk dit. Ons regoor die land bid in Jesus 
se Naam vir hom, dat U hom sal genees en uitbring. Ons glo dat U sal; dat hy reg na die diens sal kom.
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Ons bid vir Broer Jackson, sy dierbare pappie wat nou daar naby die dood lê, en in die wêreld 'n 
goeie seun soos Junior gebring het. Ek bid, dierbare God, dat U hom sal genees. Ek weet dit lyk 
onmoontlik. Die medici, die dokters, hulle weet nie wat om te doen in daardie soort van 'n geval nie. 
Maar ons onthou Broer Hall, ook, toe die allerbeste geneeshere hier gesê het, in Louisville, gesê: “Hy't 
net 'n paar uur om te lewe,” met kanker in die lewer. En hy lewe vandag, en dis vyf-en-twintig jaar 
gelede, as gevolg van U genade. So ek bid dat U Broer Jackson vandag sal genees, Here, laat U genade 
en barmhartigheid met hom wees.
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En al hierdie groot hoop sakdoeke en lappe en dinge wat hier op versoek gesit is; U ken hulle almal, 
Vader. Ek bid dat U genesing sal skenk aan almal van hulle. In Jesus Christus se Naam. Amen.

Nou begin, vanmôre, ek het nie gedink dat ek gaan hierheen kom, in die eerste plek, verlede Sondag 
nie. En dan weer, toe ons dit aangekondig het, het ek afgekom. Broer Neville het my laat preek! En toe 
ons aangekondig het om hier te wees vandag, en dit was nie bekend gemaak buite oor die land aan die 
mense nie. En ons het nou hierdie telefoonstelsel, wat baie, baie goed is. Die mense kan reg in hulle 
huise sit of hulle ... vergader in hulle plekke, hulle kerke, ensovoorts, en die diens hoor. Ek waardeer dit.
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Nou ek sien hier lê, daar was baie versoeke hierdie laaste week, oor wat ek gesê het verlede Sondag 
oor die Boodskap. Ek glo ek vergeet nou wat ek dit genoem het. Maar ek het iets gesê oor jou skuld 
betaal. En julle weet, maak nie saak wat jy sê nie, dit word deur baie mis verstaan. Nie omdat hulle ... 
hulle wil dit nie mis verstaan nie, maar jy verstaan dit net eenvoudig nie.
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En nou het iemand gesê: “Moet ons 'n motor koop?” Of: “Wat moet ek....”

Nou, dis nie waarvan Jesus gepraat het, of die Bybel daar, wat gesê het: “Skuld niemand nie.” Dis 
langdurige skuld wat jy kan betaal. Betaal hulle. Dit het nie.... Dis niemand iets skuld nie. Dit beteken 
nie.... Goeiste, ons skuld ons huur, ons telefoonrekening, ons ... en wat nog. Ons skuld daardie dinge, en 
ons betaal hulle. Maar, 'n ou uitstaande skuld waarop jy kan afbetaal, betaal dit af. Sien? Nou, moenie 
gaan waar enigiets soos daardie op jou druk nie.

Ek onthou 'n tyd toe ek siek was, eenkeer toe ek 'n seun was. Ek het gekom uit die hospitaal met 
omtrent twee duisend dollars skuld. En hier was altyd 'n apteek hier, Mnr. Swaniger, ek het hom omtrent 
drie of vierhonderd dollar geskuld vir 'n medisyne rekening. Hy het my nie eens geken nie. En die man.... 
Ek het na hom toe gegaan. Ek het hom nie geken nie. En hy het dit net gestuur, in elk geval, nooit 
geweier om dit te stuur nie.
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En ek het gesê: “Ek skuld u.” En ek het gesê.... Ek glo, Swaniger.... Dit was Mnr. Mason onder op Hof 
Laan en Spring. En ek het gesê: “Ek skuld u. En ek is net steeds baie swak, maar ek probeer om te gaan 
werk. Nou, as ek jou nie kan betaal nie....” Ek het pas 'n Christen geword. Ek het gesê: “Een ding, Mnr. 
Mason, soos my plig teenoor God, ek skuld Hom my tiendes. Ek wil Hom my tiendes betaal, eerste.” En ek 
het gesê: “Dan my volgende taak is betaal my skulde.” Ek het gesê: “My pa is sieklik, en hy.... En ons 
het.... Daar's tien van ons kinders in die familie.” Maar ek het gesê: “Ek sal.... As ek jou nie meer as vyf-
en-twintig sent op daardie rekening kan betaal nie, elke betaaldag; as ek selfs nie die vyf-en-twintig 
sent kan betaal nie, sal ek verbykom en julle daarvan vertel. Ek sê julle: 'Ek kan dit nie doen hierdie keer 
nie.'” Nou, met die hulp van God, het ek alles afbetaal. Sien? Maar dis wat ek bedoel, sien? Moet laat 
iemand sê nie....

O, een of ander Christen by die kerk het uitgegaan en werk aan 'n motor laat doen hier, en die man 
het gekom.... Die man het gesê: “Ek sal u betaal. Ek sal Saterdag betaal word,” of iets anders. En hy het 
hom nooit betaal nie. En weke en weke het verbygegaan, en hom nooit betaal nie, nooit 'n woord gesê 
nie. En die man het gekom en my gevra, hy het gesê.... Sien, dit reflekteer teen die kerk. Dit reflekteer 
teen Christus.
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Jy kan hom nie betaal nie, gaan sê hom, sê: “Ek skuld u, en ek gaan u betaal. Ek's 'n Christen, maar 
ek het.... Ek kan dit nie nou dadelik doen nie, ek het.... Ek skuld dit.” En, onthou, dis ook op God se 
boeke, julle weet, wat jy doen. So dis.... Ek probeer, vir myself en vir ons almal saam, probeer om 
gereed te wees, want ons weet ons nader iets, baie naby aan iets wat gaan plaasvind. So ons wil 
gereed wees. Wanneer die Koms van die Here nou so naby is, ons wil gereed wees vir daardie groot uur.

Nou ons wil gereedmaak en nou praat oor 'n klein onderwerp hier wat ek vir vanmôre gekies het, met 
die hulp van die Here. En ons sal net so kortliks praat as wat ons kan, as gevolg van die telefoon 
verbindings met die mense. Ek hoop julle het almal 'n ... reg oor die nasie, het 'n pragtige oggend soos 
ons hier het in Indiana. Lekker, koel, mooi weer het ons nou na die reën. En dis baie goed.
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Nou wil ek lees uit die Boek van Hebreërs, die 1ste hoofstuk; en van die Boek van Johannes, die lst 
hoofstuk. Hebreërs 1:1 tot 3, en Johannes 1:1, vir 'n teks. My onderwerp vanmôre is 'n studie in die 
Skrifte. Nou laat ons lees Hebreërs 1:1.
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Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur 
die profete,

het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat Hy as erfgenaam van 
alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het;

Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra 
deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk 
het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte. Wat 'n pragtige 
leesstuk! Nou Johannes 1:1.

In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

Nou, en my teks vanmôre is: Christus Word Geopenbaar In Sy Eie Woord. Nou, waar ek tot die 
slotsom gekom het om hieroor te praat, was omdat.... In die wete dat wat ons sê ons nie net moet sê 
omdat ons saam vergader is om net sommer oor enigiets te praat nie, maar dis iets wat die mense sal 
help stabiliseer, want ons gaan deur gevaarlike, verraderlike waters gaan. Ons seil alreeds deur hulle. En 
partymaal  reken  ek  dat  dit  met  julle  is  soos  met  my,  dat  dit  lyk  asof,  soveel  daarvan,  dis  so
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skrikwekkend.

Ek het pas gepraat met 'n jong prediker en sy vrou, in die kamer, net 'n paar oomblikke gelede. En 
albei van hulle is senuweeagtig net soos die res van die wêreld, res van die mense op aarde. Ek het 
gesê: “Onthou, Satan het 'n hou oppad na julle.” Gee nie om wie jy is nie, God.... Hy het 'n reg tot 
daardie een hou. Wat wil jy liewer wees, daardie hou; blind wees, of 'n artritislyer wat in 'n stoel sit, of 
senuweeagtig wees? Sien? Hy het iewers waar hy jou kan tref. Hy het 'n reg tot daardie opening. Nou, 
dis die kol wat jy ten alle tye moet toe hou. En om hierdie senuweeagtige eeu te sien waarin ons lewe!
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En verlede week se bande, dink ek, sal openbaar aan julle die groot afskuwelike dinge wat ons oor 
gaan praat een van hierdie dae wanneer ons 'n voldoende plek kan kry, van die opening van daardie 
laaste plae om uitgestort te word op die aarde, daardie Skale, liewer, uitstorting van die Skale, en die 
Sewe Donderslae, en daardie afskuwelike gesigte wat kom op die aarde. Mense nou, en mense vandag, 
is in so 'n neurotiese toestand; die hele wêreld!
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Lees hierdie laaste maand se Reader's Digest, julle sal oplet die onderwerp daar; dis oor Billy Graham, 
die groot evangelis. Hy het so moeg geword hy kon nie sy byeenkomste hou nie, en hy het na die Mayo 
kliniek gegaan vir 'n fisiese ondersoek. Daar was niks verkeerd met hom nie, hy doen bloot net nie 
genoeg werk nie. En hulle het hom laat hardloop; fisiese oefening. Hy hardloop 'n myl elke dag.
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En dan gaan die artikel voort om te sê dat die wetenskap vandag bewys het, dat die jong kinders, 
hierdie klein seuntjies en dogtertjies, “kry hulle middeljare op twintig jaar oud.” En teen vyf-en-twintig, 
baiekeer, in baie gevalle is meisies in menopouse, op vyf-en-twintig jaar oud.

Ek weet nie of julle dit geweet het of nie, maar 'n paar aande gelede terwyl die Heilige Gees hier in 
die byeenkoms gespreek het, 'n klein meisietjie wat hier onder gesit het, dis presies wat verkeerd was 
met daardie kind toe dit uitgeroep is. Ek het gekyk na haar die tweede keer, weer gekyk, en ek het 
gesien wat die probleem was. Ek het gedink: “Dit kan nie wees nie; daardie kind is te jonk.” Maar dit was 
menopouse, omtrent twintig jaar oud, drie-en-twintig, iets soos daardie. Sien?

My ma en jou ma het daardie ouderdom bereik omtrent vyf-en-veertig tot vyftig. My vrou het 
daardie ouderdom bereik omtrent vyf-en-dertig. Nou is dit af na twintig. Die hele menslike ras is verrot. 
Wel, as daardie fisiese wesens van ons liggaam afbreek soos daardie, deur die eet van verbasterde 
voedsel, spanning, wat dit verrot, verrot dit nie ook die breinsel nie? Dan kan ons sien hoe vroue op die 
straat kan gaan, nakend. Ons kan sien hoe hulle deur die strate kan jaag teen 'n honderd-en-twintig myl 
per uur, al hierdie dinge. Dit het gekom by 'n plek waar die hele nasie, die hele wêreld, nie alleen hierdie 
nasie nie, maar oral, verstandelik verlore is.

17

En dan wanneer ons dit oopmaak, die Here wil, oor daardie Sewe Skale en toon daardie verskriklike 
dinge. Mense sal so kranksinnig wees, na 'n ruk, totdat hulle sal dink hulle sien miere die grootte van 'n 
berg. Dit sal vroue teister; sal sprinkane op die aarde kom, met lang hare, om vroue wat hulle s'n afsny 
te teister; hare soos vroue, wat afhang; en lang tande, soos 'n leeu; angel in hulle stert, soos 'n 
skerpion, ensovoorts, om mense te teister op die aarde. Maar dan sal dit te laat wees om enigiets 
daaromtrent te doen. Jy maak reg nou. Sien? Teister!

18

En verlede Sondag toe ons ingegaan het op daardie siklusse, oor hoe die vyf sintuie van die 
buitenste area. Dis die opening, vyf sintuie van die liggaam. Daar's net een manier wat jy in daardie 
liggaam kan inkom, dis deur daardie vyf sintuie: Sien, proe, voel, ruik, en hoor. Daar's geen ander manier 
om die liggaam te kontak nie.
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Aan die binnekant van daardie mens is 'n mens genaamd gees, en hy het vyf sintuie: Dink, gedagte 
... en gedagte, en liefde, en gewete, ensovoorts. Goed.

Nou, jy kan nie dink met jou liggaam nie. Jy dink met jou verstand. En daarbinne is waar te veel, van 
die Christene, net stop. En hulle kan, net soos die mielie in die land en die onkruid op die veld, hulle kan 
gesalf wees met dieselfde Heilige Gees wat die ware gelowige gesalf mee is.

Maar onder aan die binnekant daarvan, volgende area, die derde area, is die siel; en dis voorbestem 
deur God. Dis waar die ware saadkiem lê, is daarbinne.

En, onthou, as ek 'n distel sou neem en dit oopsny, en in dit die hart van 'n koring sit, dit begrawe, 
sou dit 'n koring voortbring uit die distel; maak nie saak wat die buitekant is nie, wat die emosies is nie.

Vandag, so verward oor die bewys van die Heilige Gees, ensovoorts. Satan kan enige soort gawe 
naboots wat God het, maar hy kan nie daardie Woord voortbring nie, Woord vir Woord. Dis waar hy 
gefaal het in die tuin van Eden. Dis waar hy altyd gefaal het. Dis waar hulle, die band oor “valse 
gesalfdes,” of gesalfdes; hulle kan gesalf wees met die Gees, spreek in tale, dans, skree, verkondig die 
Evangelie, en is steeds 'n duiwel.
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Dis die binnekant! Nou onthou, Jesus het gesê: “Almal wat die Vader My gegee het, sal na My toe 
kom. Geen mens kan kom tensy My Vader hom eers trek nie.”

Nou, ons het deur die les gegaan, om te wys dat in.... Jy was in jou ou-ou-oupagrootjie, die hele 
pad terug, fisies gesproke. Dan, dis wat jy is in fisiese wese, natuur. Somtyds sal 'n kind gebore word in 
'n familie, rooikop. Dit verstom die vader, want daar's niemand wat hy ken, van sy mense, rooikop, of die 
moeder sin nie. Maar as julle sal teruggaan verskeie geslagte, sal julle uitvind iemand was rooikop. 
Daardie saad wat afkom, en jy kry die natuur van een van lank gelede.

Soos Hebreërs die 7de hoofstuk gesê het, dat: “Melgisédek, Abraham het tiendes betaal aan Hom 
toe hy teruggekeer het van die slagting van die konings. En Levi wat tiendes ontvang het, het tiendes 
betaal,” want hy was in die lendene van Melgisédek op ... of, “die lendene van Abraham,” liewer, toe hy 
Melgisédek ontmoet het.

Nou dieselfde ding is dit. As jy 'n seun van God is, en as ek 'n seun van God is, of 'n dogter van God, 
ons was in God aan die begin. En toe Jesus die volheid van die Woord geword het, dan was ons in Hom, 
saadvorm. Toe Hy gekruisig is, was ons in Sy liggaam gekruisig. Toe Hy uit die dode opgestaan het, het 
ons saam met Hom opgestaan. En nou, sedert ons dit herken het: “nou sit ons saam met Hom, in 
Hemelse plekke in Christus Jesus.” Sien? Want Hy.... Ons, as ons seuns en dogters van God is, is ons God 
se kinders, dan is ons eienskappe van God. Dan was ons ... het die Ewige Lewe. En God is die enigste 
Ewige Lewe wat daar is. Dan, was ons in Hom van die begin af. En toe Jesus daardie hele Woord geword 
het, dan was ons toe 'n deel van Hom. Amen! Daar het julle dit. Dis in daar, daar is geen duiwel, geen 
magte, geen niks kan dit ooit beweeg nie. Dis die ankerpunt van die siel.
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Jy kan gesalf wees hier, in hierdie gees, en begeerte, en al hierdie ander dinge doen. Maar wanneer 
dit kom by hierdie ankerpunt aan daardie Woord, jy sal nooit daarvan wegbeweeg nie. Dit sal net reguit 
en eg hou, aan daardie Woord, soos dit kan. Buiten dit, ongeag van wat jy doen, is jy steeds verlore.

Daardie Laodicensiese Kerkeeu: “nakend, blind, ellendig; weet dit nie eens nie.” Sien, dis uit.... Dis 
daardie gesalfde, gesalf met die ware Gees. Sien, daardie Heilige Gees kan val op 'n mens, in sy gees. 
Maar sy siel is sy saad; daardie saad is die Woord. Sien? En hoe.... Ek gee nie om hoeveel jy kan preek, 
hoe goed jy dit doen, en hoeveel jy liefhet nie; dis een van die kanale van die gees. Jy kan nie liefhê 
met jou liggaam nie; jy het lief met jou gees. Dis een van die kanale. En jy kan liefhê, en selfs God liefhê, 
en steeds nie reg wees nie. Jy kan duiwels uitdryf, en preek, en hierdie dinge doen; steeds nie reg wees 
nie. Jesus het so gesê, gesê baie sou kom in daardie dag. Daardie Woord handel dit af!

22

In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

En die Woord het vlees geword en onder ons gewoon, ....

Let op, ek gaan praat oor hierdie onderwerp van die Bybel, van: Christus Word Geopenbaar In Sy Eie 
Woord. Waar ek hierdie gevolgtrekking gemaak het, was in my kamer.
23

'n Sekere dierbare persoon, mag hier sit vanmôre.... Ek het 'n prent wat hang in my studeerkamer 
daarbo, dis 'n prent van Hofmann se Hoof van Christus, geskrywe in die Saligspreke. En net waar jy sou 
kom by die plek waar jy dit nodig het dat 'n deel van die hare gedruk word, het hulle 'n klein bietjie 
harder op die pen gedruk soos jy oor daardie gedeelte gaan. Daar, daar is Hy, in Sy Woord, en kyk reguit 
uit; Christus in die Saligspreke. Iemand, wie dit ook al was, ek dank julle daarvoor.

En iemand het daardie prent gebring en dit daar in my studeerkamer gesit, van Elía wat opgaan in 'n 
wa van vuur. Ons waardeer hierdie dinge. Baiekeer, groot skares, ek kry net nie 'n kans om te praat en 
hierdie dinge te sê nie, maar ek sien dit, broer, suster. Ek weet dit, en God weet dit.

Nou ek gaan praat oor hierdie onderwerp van: Christus Word Geopenbaar In Sy Eie Woord. Hoe, in 
die Saligsprekinge, daar staan 'n prent van Christus, wat duidelik uitstaan, soortvan. Dis waar ek aan 
hierdie onderwerp gedink het. Nou, Christus en die Woord is dieselfde. Sien?

Hulle sê: “Hoe was die Bybel....?” Mense sê. Ek het saam met 'n man gery nie lank gelede nie. Hy 
het gesê: “Dink daaraan. Ons hier op hierdie aarde, die manier wat ons is, en ons weet net of kan net sê 
dat ons gered is deur 'n sekere Joodse fabel genaamd die Bybel.”

24

Ek het gesê: “Meneer, ek weet nie hoe jy dit sê nie, maar ek glo nie dis 'n Joodse fabel nie,” het ek 
gesê.

Hy het gesê: “Wel, jy bid, tot wat bid jy? Ek het gevra vir dié en daai en sekere dinge; ek het dit nie 
gekry nie.”

Ek het gesê: “Jy bid verkeerd. Ons behoort nooit te bid om God se gedagte te verander nie; ons 
behoort te bid dat ons gedagte verander. God se gedagte het nie verandering nodig nie. Sien? Sien, dis 
reg.” Ek het gesê: “Nie waarvoor jy gebid het nie....”
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Ek het 'n jong Katolieke seun geken, eenkeer, het 'n gebedsboek gehad, gebede opgesê, en vir sy 
moeder om te lewe. En sy het gesterf, en hy het die gebedsboek in die vuur gegooi. Wel, sien, ek gaan 
nie vir die gebedsboek nie; maar, in elk geval, sien, jy neem die verkeerde houding in. Jy probeer vir God 
vertel wat om te doen.

Gebed behoort te wees: “Here, verander my om U Woord te pas.” Nie: “Verander,” nie, “laat my U 
gedagte verander. ”Verander U my gedagte.“ Sien? ”Verander U my gedagtes na U wil. En U wil is hier 
geskrywe in die Boek. En, Here, moenie my laat gaan totdat U my gedagte ingestel het net soos U 
gedagte is nie. En dan wanneer my gedagte ingestel is soos U gedagte, dan sal ek elke Woord wat U 
geskryf het glo. En U het gesê, hierin, dat U alles sou laat meewerk ten goede vir hulle wat U liefhet. En 
ek het U lief, Here. Dit werk alles saam ten goede.“

Ek was hierdie week onder in die land, by 'n paar baie dierbare vriende gebly. Ek het party van hulle 
aan tafel gevra, gister, toe ons geëet het. Ons sit altyd rondom en hê 'n bietjie ... soos 'n klein studie 
van die Bybel. Ons het gepraat oor liefde.

26

En daar was 'n sekere persoon wat vir my gesê, hy het gesê: “Ek glo jy's 'n antichris.”

Ek het gesê: “As dit behaaglik sou wees vir my Here, dis wat ek wil wees. Ek wil wees wat ook al Hy 
wil hê ek moet wees. Ek het Hom lief. En as Hy my in die hel sou werp, sal ek Hom steeds liefhê, as ek 
gaan met dieselfde gees wat ek nou het.” Hy het my soortvan snaaks aangekyk.

Ek het vier of vyf van hulle daar gesien, jong manne; jong vroue, goeie vroue. Ek het geweet hoe 
daardie seuns hulle vroue liefgehad het, so ek het vir hulle gesê, ek het gesê: “Hier is die manier om dit 
te toets. As jou vrou, voordat julle getroud was.... Nou, jy gaan terug, sê jy ... hierdie getroude lewe, jy 
het gedroom jy was getroud; jy was nie regtig getroud nie, maar jy het gedroom dat jy was. En jy het 
wakker geword, en jy het gegaan en dit bespreek met jou meisie, en gesê: 'Jy weet, ek het gedroom ons 
was getroud, en ons het kinders gehad. Ons lewe gelukkig, en wag vir die Koms van die Here, en alles.' 
En dan sou hierdie meisie vir jou sê: 'Jy weet, ek het 'n ander man meer lief as wat ek jou liefhet. Ek kon 
gelukkiger wees met die ander man.' Kon jy, uit jou hart, haar genoeg liefhê om te sê: 'God se seëninge 
rus op jou, my skat. Gaan saam met hierdie ander man '?”

Nou, nou gaan dit na, elkeen van julle mans of julle vroue. Sien? Wel, as jou liefde korrek is, dan sou 
jy dit doen, want jy is geïnteresseerd in haar welstand. Wat, jy weet jy kan haar hê, jy kan lewe saam 
met haar, julle.... Sy's jou vrou; sy sal wees. Sy sal met jou trou, maar sy sal nie gelukkig wees nie. Sy 
sou gelukkiger wees.... En dan, as jy haar liefhet, dan wil jy hê sy moet gelukkig wees.

Daarom, wat ook al die wil van God is, laat God se wil geskied, of ek gelukkig is daarmee of nie. Ek 
wil lewe sodat Hy tevrede sal wees met wat ek doen. Daarom gaan jou doelwit en jou motief na teenoor 
dit; jy weet of jy God liefhet of nie.

Wat as Hy sou sê: “Sal jy My dien al sou Ek jou verwerp?”

“Ek het U lief, in elk geval.”

Daarom, as die kerke dit kon sien en dit op daardie manier kon glo, sou dit nie wees dat een probeer 
die voetbal van die ander kêrel af neem wanneer hy daarmee hardloop nie. Hy sou daardie een probeer 
beskerm. Sien? Wanneer, ware egte motief en doelwit, sou nie wees een wat probeer sê: “Haai, ek het 
dit ook nie! Ek, dit is ek, dit.” Sien, God kan nie 'n mens gebruik. Daar is soveel nabootsing wat dit volg, 
en dis Satan. En die mense kan dit nie besef nie. Hulle probeer die bal afvat van iemand aan wie dit 
gegee is. Laat God 'n sekere bediening oprig en kyk hoeveel gaan agterna. Sien? Sien?

27

Nou, ware liefde vir God: “Maak nie saak watter deel ek is nie, Here, as ek net 'n woord Daarvoor 
kan sê, Dit probeer beskerm, laat my dit doen.” Sien?
28

Dis dieselfde ding sou wees omtrent jou vrou. As jy haar regtig liefhet, sien, dis nie 'n fileo liefde nie; 
dis 'n Agapao liefde, 'n egte liefde. Sy kon saam met iemand anders lewe, gelukkiger; jy's nie nou 
getroud nie, natuurlik, jy kan nie.

En, terloops, mense wat na hierdie bande luister. Sommige, soveel, skryf in, het gesê: “Hoekom, in 
die Trou En Egskeiding, het jy dit gesê en jy het dat gesê.” Ek het dit soveel keer gesê; hierdie bande 
gaan slegs.... Ek praat met my gemeente, broer. Ek is nie verantwoordelik vir wat God julle gee om op te 
pas nie; ek is verantwoordelik vir watter soort Voedsel ek hierdie mense gee. Dit is net vir hierdie 
tabernakel. Sien? Nou, as die mense wil luister na die bande, dit hang van hulle af. Maar ek praat met 
wat God aan my gegee het. Dit was hulle sondes wat weggelaat was.

29

Iemand het uitgeskryf, en gesê: “Wel, ek het dit gedoen en ek het dat gedoen. Jy het gesê ons 
sondes....” Ek het dit nie gesê nie.

Ek het gesê: “Sien dit aan; dit is net aan hierdie mense net hier, die mense hier in die tabernakel, my



6Christ Is Revealed In His Own Word

eie kudde.” Nou, as mense kos en goed wil kruis daar, kry jy die openbaring van God en doen wat God vir 
jou sê om te doen. Ek sal dieselfde ding doen. Maar hierdie Boodskappe is aan hierdie kerk.

Let nou op, ons kom terug, ons moet iets hê waaraan ons moet vashou. Iets moet 'n ankerpunt 
wees, met ander woorde, dis 'n uiteinde. En elkeen moet 'n uiteinde of 'n absoluut hê. Ek het eenkeer 
daaroor gepreek, jare gelede, oor 'n absoluut, 'n plek wat die laaste woord is.

30

Soos die skeidsregter by 'n bofbalwedstryd, as hy sê dis 'n hou, dis net presies wat dit is. Maak nie 
saak hoe jy dit gesien het nie, die skeidsregter het gesê dis 'n hou. Jy het gesê: “Ek.... Dit was nie 'n 
hou nie. Dit het gegaan.... Ek het gesien die....” Maak nie saak wat dit is nie, toe hy het gesê: “hou,” dis 
dit, dit handel dit af. Hy, hy is die uiterste.

En die verkeerslig is 'n uiterste, as dit sê: “gaan.” Jy sê: “Wel, ek, ek's haastig, ek het....” Nee, nee. 
Dit sê: “Jy staan stil terwyl die ander mens gaan.” Sien? Dis die uiterste.

Nou, daar moet 'n maksimum wees vir alles wat jy doen. Daar moes 'n uiterste gewees het toe jy jou 
vrou gekies het. Daar moes 'n vrou wees wat jy moes uitkies.
31

Nou, daar moet 'n tyd wees, wanneer jy 'n motor gaan koop, watter soort van besluit jy gaan maak. 
Sal dit wees Ford, Chevy, Plymouth, buitelandse motor, wat dit ook al is, jy moet 'n finale besluit hê.

En so is dit met Christelike lewe. Daar moet 'n finaliteit wees.

Nou, as 'n man gesê het, na 'n ander man gegaan en gesê het ... iemand hoor sê: “Wel, jy moet 
gedoop word,” en hierdie persoon nooit.... Miskien, sy, 'n kerk wat nie onderdompel het nie, hulle het net 
besprinkel. Ek dink, sê byvoorbeeld, die Metodiste, hulle onderdompel as dit gevra word, ek verstaan so. 
Of miskien die.... 'n Katoliek, ek dink hulle besprinkel net. So dan as 'n man iets gehoor het oor om 
“onderdompel te word in die water,” wel, hy het dit nie verstaan nie; hy was Katoliek grootgemaak. So 
hy gaan na die priester, en het gesê: “Vader, ek verstaan dat ons gedoop moet word deur 
onderdompeling. Wat sê ons kerk daaroor?”

32

“Wel, dit sê dat ons besprinkel moet word.” As daardie kerk sy uiterste is, dit handel dit af. Alle 
struweling is verby; die kerk het so gesê, en dis al.

Wat as die ... as 'n Baptis broer ons hoor sê dat ons glo om gedoop te word deur “onderdompeling”? 
Hy sou sê: “Ek glo dit.”
33

“En in die Naam van 'Jesus Christus.'”

Nou, hierdie lid van die kerk gaan terug na die pastoor en sê: “Pastoor, ek het 'n man hoor sê vir my 
ons moet gedoop word deur onderdompeling, goed, maar in die Naam van 'Jesus Christus.'”

“Wel,” sal hy sê: “nou, laat ons sien. Wel, hier sê die boek dat ons gedoop moet word gebruik 'Vader, 
Seun, Heilige Gees.'” As daardie kerk sy uiterste is, dit handel dit af. Hy gee nie om wat enigiets anders 
sê nie; dis sy eindbesluit.

Wel, elke denominasie is 'n uiterste vir hulle gelowiges.34

Maar, vir my, en vir diegene wat ek hoop dat ek na Christus lei, en deur Christus, is die Bybel ons 
uiterste. Maak nie saak.... Want, God het gesê: “Laat elke mens se woord 'n leuen wees, en Myne 
Waarheid.” En ek glo dat die Bybel is God se uiterste. Maak nie saak wat enigiemand anders sê nie; Dis 
die uiterste.

Die Bybel is nie 'n boek van stelsels nie. Nee, meneer. Dit is nie 'n boek van stelsels, of sedewette 
nie.

Die Bybel is nie 'n boek van stelsels, soveel stelsels, ensovoorts nie. Nee, meneer. Dit is nie 'n boek 
van sedes nie. Nee, meneer. Dit is nie. Dit is ook nie 'n boek van die geskiedenis nie, altesaam. Of, Dit is 
ook nie 'n teologieboek nie. Want, Dit is die openbaring van Jesus Christus.

Nou as julle dit wil lees, julle wat julle papiere het, en dit afmerk, dis Openbaring 1:1 tot 3, soos, die 
Bybel is “die Openbaring van Jesus Christus.”

Laat ons dit net lees terwyl ons tyd het. Ek glo my ... het nie te veel notas hier om vanaf te praat 
nie. As die Here vertoef, wel, sal ons probeer om van hulle af te kry.
35

Die Openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te 
toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg 
Johannes te kenne gegee het.

wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, en van alles
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wat hy gesien het.

Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat 
daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

So, die Bybel is die volledige openbaring van Jesus Christus. En Dit is geskryf deur profete. Hebreërs 
1:1, in.... “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die 
profete, in hierdie laaste dae praat deur sy Seun, Jesus Christus,” wat die profete was, almal van hulle, 
tesame. Jesus was Maleági; Jesus was Jeremia, Jesaja, Elía. Alles wat hulle was, was in Hom. En alles 
wat jy is, en alles wat ek is, is in Hom; Woorde, getuies van die Woord.

36

So Dit is nie 'n boek van stelsels, 'n kode van sedes etiek nie, nog is Dit nie 'n geskiedenisboek, óf 'n 
teologieboek nie. Dit is nie. Maar Dis 'n openbaring van Jesus Christus, Godself geopenbaar, van Woord 
na vlees. Dis wat Dit is. Die Bybel is die Woord, en God is die vlees, God in.... God is die Woord, liewer, 
en Jesus wat die vlees is. Dis die openbaring, hoe God (die Woord) gemanifesteer is in menslike vlees, en 
aan ons openbaar is. En dis waarom Hy 'n Seun van God word; Hy is 'n deel van God. Verstaan julle? 
Nou, Hy is nie.... Die liggaam is deel van God, so veel dat dit 'n Seun is.

'n Seun, soos die Katoliek dit stel: “Ewige Seun,” en al die res van die kerke; die woord maak nie 
eers sin nie. Sien? Daar kan nie Ewige wees, en dan 'n Seun wees nie, want 'n Seun is iets wat “verwek 
is van.” En die woord Ewig, Hy kan nie 'n Ewi-.... Hy kan 'n Seun wees, maar Hy kan nie 'n Ewige Seun 
wees nie. Nee, meneer. Dit kan nie 'n Ewige Seun wees nie.

37

Nou, maar Hy is die Seun, soveel, dat al die Woord wat in Jeremia was, in Moses was, en al daardie 
Woorde, soos Hy gesê het: “Hulle spreek van My.” Al daardie ware Goddelike Woordopenbaring was 
saamgevat is in een menslike liggaam, en God het vlees Daarom gesit. Dis waarom Hy “Seun” genoem is, 
hoekom Hy verwys: “Vader.” Wel, dis net so eenvoudig, as jy net God toelaat om dit in jou verstand in te 
stort. Sien? God geopenbaar in 'n liggaam van vlees, let op, geopenbaar vanaf vlees ... of van Woord na 
vlees. Dis Johannes 1:14: “En die Woord het vlees geword en onder ons gewoon.”

Nou let op hierdie Bybel. Party van hulle het gesê: “O, wel, Dit het dit gedoen, Dit het dat gedoen.” 
Maar laat ek julle iets vertel, laat ons net....
38

Laat ons gaan in die geskiedenis van die Bybel, net 'n oomblik, kyk waarvandaan Dit kom. Dit is 
geskryf deur veertig verskillende skrywers. Veertig mans het die Bybel geskryf, oor 'n tydperk van 
sestienhonderd jaar uitmekaar, en op verskillende tye, voorspel die belangrikste gebeurtenisse wat ooit in 
die wêreld se geskiedenis gebeur het, en, baiekeer, honderde jare voor dit gebeur het. En daar is nie een 
fout in die hele ses-en-sestig Boeke nie. O, goeiste! Geen outeur behalwe God Self kan so akkuraat 
wees nie. Nie een Woord weerspreek die ander nie.

Onthou, sestienhonderd jaar uitmekaar, is die Bybel geskryf, van Moses tot die dood van Johannes 
by die eiland, of die Eiland van Patmos. Sestienhonderd jaar, en was geskryf deur veertig verskillende 
skrywers; een het nie eens die ander een geken nie, en hulle het Dit nooit as “die Woord”gehad nie. 
Party van hulle het nooit eers “die Woord” gesien nie. Maar toe hulle Dit geskryf het, en was verstaan as 
profete, toe, toe hulle hulle profesië bymekaar sit, elkeen van hulle het presies ingepas by die ander.

Kyk na Petrus, wat op die Dag van Pinkster aangekondig het: “Bekeer, elkeen van julle, en word 
gedoop in die Naam van Jesus Christus vir die vergifnis van julle sondes.”
39

Paulus het nooit enigiets Daarvan gehoor nie. Hy het afgegaan na Arabië vir drie jaar, om die Ou 
Testament te bestudeer, om te sien Wie hierdie Vuurkolom was wat met hom gepraat het op die pad, 
gesê: “Saul, waarom vervolg jy My?” Hoe kon hy verkeerd wees? Hy het nooit eens die kerk geraadpleeg 
nie.

En veertien jaar later, toe hy vir Petrus ontmoet het, het hulle dieselfde ding gepreek, Woord vir 
Woord. Dis ons Bybel. Laat ander mense se woorde faal. Dit, geen mens kan Hierby byvoeg nie. Jy voeg 
nie meer by die Bybel nie. Nee, meneer. Hierdie is die volledige Openbaring. Dis al.

Soos die Sewe Seëls. “Die Sewe Seëls,” iemand het bly sê vir my: “nou jy sal.... Die Here sal met jou 
praat, Broer Branham, wanneer hierdie Seëls geopenbaar word, en ons sê hoe om nader aan God kom, en 
hoe om dit te doen.”

40

Ek het gesê: “Nee, meneer, dit kan nie wees nie. Want, die Bybel, die Sewe Seëls Daarop het die 
sewe verborgenhede versteek gehad. Dit was alreeds geskryf, maar hulle het nie verstaan wat Dit was 
nie.”

Kyk hoe hulle voortgeploeg het daarmee, gedoop in “Jesus” Naam; sien, dit was nie dit nie. Die Naam 
van die “Here Jesus Christus”! Sien al daardie dinge, hoe dit was. Want, daar's baie Jesusse; ek het 
verskeie vriende hier op aarde genaamd “Jesus,” prediker vriende. Dit is nie dit nie. Dis ons “Here Jesus
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Christus.”

Geen outeur behalwe God kan so korrek wees nie. Nou laat ons net sien hoe hierdie Bybel geskryf is.

Nou, sê byvoorbeeld, van.... Wat as ons nou gegaan het en ses-en-sestig mediese boeke sou neem 
wat handel oor die liggaam, geskryf deur veertig verskillende mediese skole, 'n honderd-en-sestien ... of 
sestienhonderd jaar uitmekaar? Wonder watter soort kontinuïteit ons vorendag mee sou kom?

41

Toe, George Washington, ons president, omtrent tweehonderd jaar gelede, vir longontsteking, het 
hulle sy toonnael uitgetrek en hom 'n pint bloed laat bloei. Wat as ons vat....

Laat ons 'n bietjie verder gaan, oor sommige dinge waartoe ons so aangetrokke is vandag, dis 
wetenskap. Wat as ons veertig verskillende wetenskappe neem, van sestienhonderd jaar uitmekaar, en 
kyk waarmee ons vorendag kom? 'n Franse wetenskaplike, driehonderd jaar gelede, het wetenskaplik 
bewys, deur 'n bal te rol, dat, as enige ontsettende spoed bereik sou word van oor die dertig myl per 
uur, die voorwerp die aarde sou verlaat en afval. Dink julle wetenskap sou ooit terug verwys daarna toe? 
Is enige kontinuïtiet daarmee nou, wanneer hulle in die straat af ry, op die pad hier, 'n honderd-en-vyftig 
myl per uur? Sien? Maar hy het dit wetenskaplik bewys dat, deur die druk van die bal wat oor die grond 
rol, dat teen dertig myl per uur, dat, enige voorwerp van die aarde sou lig en weggaan, dit sou afval in 
die ruimte. Nee, daar's geen kontinuïteit daaraan nie.

Maar nie een Woord in die Bybel weerspreek die ander nie. Nie een profeet het ooit die ander een 
weerspreek nie. Hulle was, elkeen, perfek. En wanneer een ingekom het en geprofeteer het, en daardie 
ware profeet opgestaan het en hom bevraagteken het, dan was dit gemanifesteer. Sien? Sien? So die 
Bybel is die Woord van God, aan alle ware gelowiges.

42

Nou, jy kan nie enige akkuraatheid kry in wat dokters sou saamstem oor nie. Jy kan nie eers 
akkuraatheid van hulle nou kry nie. Jy kan nie akkuraatheid in die wetenskap kry nou nie.
43

Nou, julle weet, 'n tyd gelede, het hulle ons vertel dat die ... dat: “Toe die Bybel gesê het dat 'hy 
vier Engele sien staan het op die vier uithoeke van die aarde, dat dit nie kon wees nie. Die aarde was 
rond.” Maar die Bybel het gesê: “vier hoeke.” Wel, nou sien, twee weke gelede, of drie weke gelede, was 
dit nou, die koerante wat hierdie artikel bevat het, dat hulle uitgevind het dat die wêreld vierkantig is. 
Hoeveel het dit gesien? Wel, sekerlik. Sien? Ek het dit gekopieër, wag net vir iemand om iets te sê.

En hulle gaan uitvind, eendag, dat hulle nie 'n honderd-en-vyftig miljoen ligjare in die ruimte sien nie. 
Hulle gaan reg om in 'n sirkel. Dis presies.
44

Julle gaan uitvind, een van hierdie dae, dat wanneer julle Hemel toe gaan, vlieg julle nie iewers 
anders heen nie. Jy's steeds net hier, ook, net in 'n ander dimensie vinniger as hierdie.

Reg deur hierdie kamer kom kleur. Elke kleur, hemp, rok, wat ook al jy aan het, is Ewig, lê reg op 
rekords, en gaan om en om die wêreld. Elke keer as jy jou oë knip, is dit reg op rekord. Kyk, televisie sal 
dit bewys.

Wanneer jy gebore word, skakel God 'n register aan. Dit maak nie.... Sit 'n register aan, dit maak nie 
baie geraas vir 'n rukkie nie, julle weet. Dis die klein babatjie, totdat dit by aanspreeklikheid kom; dan 
begin die geraas, hy begin dinge sê en dinge doen waarvoor hy moet antwoord. En dan wanneer daardie 
lewe eindig, word daardie register of band afgehaal en geplaas in die yslike groot biblioteek van God. 
Nou, hoe gaan jy daarby verbykom by die Oordeelsbank? Dit word reguit teruggespeel voor jou, elke 
beweging wat jy gemaak het, elke gedagte wat deur jou verstand gegaan het. Kan julle dit sien? Nou 
kan julle sien waar God....

45

Nou die aand hier gestaan, en daar was 'n man op die platvorm, lank, kaalkop man, baie aantreklike 
kêrel, sterk. En hy het uitgegaan.... Die Here het hom 'n hele klomp dinge vertel omtrent sy familie en 
wat hy moet doen. En hy het uitgegaan en gaan sit. In 'n paar minute, hier kom nog 'n man soos daardie 
voor my, maar hy het sy hoof afgebuig gehad. Ek kon nie uitmaak nie, en ek het weer na die man 
daarbuite gekyk; en hy.... Was nie hy nie, want dit was iets anders. En hierdie man, ek kon dit nie kry 
nie. Omgekyk, niemand agter my nie. Ek het gesê: “Die man sit agter daardie gordyne daar.” En dit was 
ons ... 'n broer wat kerk toe kom hier, lank, kaalkop, aantreklike soort kêrel wat daarbo so gesit het. En 
hy het sy hoof gebuig gehad, en gebid, want hy was net omtrent gereed om te sterf met maagprobleme.

46

Hy het gegaan om 'n paar skoene te kry. Sy vrou wou hê hy moes 'n nuwe paar skoene kry. Hy het 
gesê: “Nee, ek hoef dit nie te kry, want ek gaan nie leef om hulle te dra nie.”

Hy was sterwend. En daar gesit, julle sien, in daardie dimensie, halleluja, God het net oorbeweeg 
daarbinne en gesê: “Daar sit hy,” presies die posisie waarin hy was. Sien wat ek bedoel?

Nou let op, en daar is nie enige fout in die Skrifte nie. Jesus, die Woord van God, onderskei die 
gedagte wat in die hart is. “Die Woord van God is sterker, skerper,” Hebreërs 4:12. “Die Woord van God is
47
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skerper, kragtiger as 'n tweesnydende swaard, selfs 'n onderskeier van die gedagtes en voorneme van 
die verstand.” Sien? Gaan ver af in die verstand, en haal uit, en onderskei. Wat is onderskei? “Bekend 
maak, openbaar maak.” En dis wat die Woord van God doen.

Vandag sê ons: “Die Katolieke kerk is die Woord van God; die Baptiste, die Metodiste, die Pinkster, 
die tabernakel.” Dis verkeerd. Die Woord is die openbaring; God, geopenbaar deur die Woord.

Nee, ons kon ... kan enige kontinuïtiet onder medici, onder wetenskaplikes, verskillendes kry.48

As Einstein net die geestelike toepassing gehad het, soos hy die fisiese toepassing gehad het, soos 
hy die wette van lig bestudeer het, ensovoorts, kon hy ons iets vertel het. Toe ek sy boodskap gehoor 
het oor daardie groot area êrens in die lug, dat: “Ooit in kontak met daardie sentrum, dat jy wêrelde kon 
skep, enigiets doen, en die krag sou onbeperk wees.” Sien? Hy het dit gesien.

Julle sien hierdie klein sakkies deur die lug, hulle noem “pierings,” ensovoorts. Mense so.... Dat, wel, 
ons beter dit uitlos. “Hoor al hierdie mense wat vermis word?” sê julle. Hoor nie van hulle; hulle staan 
daar, en hulle is nie daar nie.

49

Dis hoe die Wegraping gaan wees. Een van hulle sal omval, en hierdie aardse liggaam sal 'n hemelse 
liggaam aanneem. En hulle sal wees ... vel, hare, of bene oor; dit sal verander word in 'n oomblik van 
tyd, val reg uit die ruimte en neem dit Huis toe. Ons sien dit alles nou gebeur, en die Pentagon wat 
wonder oor hierdie ligte, en geheimsinnige ligte, en alles wat hulle in die lug sien. Julle het gesien hulle 
het een hier in die koerant by Jeffersonville gehad hierdie week, ensovoorts: “'n geheimsinnige lig.” So, o, 
hulle weet nie wat dit is nie. Maar luister, klein kinders, Dit gaan julle optel, een van hierdie dae. Sien? 
Sien? Moenie bekommerd wees nie.

Onthou, Jesus het gesê: “Soos dit was in die dae van Sodom.”

Wat het gebeur net voor Sodom? God het neergedaal met sommige Engele, en Hulle het 'n oordeel 
ondersoek. Het gesê: “Ek het die jammerklagte gehoor, dat dit so sondig, so groot, so ek het afgekom 
om uit te vind of dit heeltemal die waarheid is of nie.” Dit reg? Hou daardie belangrikste Een wat by 
Abraham gebly het dop, kon die gedagtes in Sarah se hart onderskei, agter Hom.

50

Nou, kyk net 'n bietjie rond en let op, sien, kyk wat Dit doen, dieselfde ding vandag. Dis 'n oordeel 
ondersoek.

Wel, na n ruk, die Kerk, wanneer Dit kan bly in daardie plek, en elke saad na sy plek gebring is, hulle 
sal weg wees. Hulle sal nie weet wat met hulle gebeur het nie. Mens sal eenrigting gaan. Sien? Een sal 
oppad wees na die pastoor se huis, en een sal hierheen gaan, of daar, en, voordat jy weet, is hulle nie 
daar nie. Want Henog wat die tipe was: “God het hom gevat, en hy is nie gevind nie.” Kom af om te 
ondersoek! Die kontinuïteit, hoe die Henog wegraping, 'n tipe van Israel oorgedra in die ark....

So perfek, die Woord van God is so perfek, selfs tot die Ou en Nuwe Testament, is twee helftes en 
een hele. Dis reg. Ou Testament is die helfte Daarvan, en Nuwe Testament is die helfte Daarvan; sit Dit 
bymekaar, jy het die hele openbaring van Jesus Christus. Daar is die profete wat praat, en hier is Hy 
Persoonlik; sien, twee helftes en een hele. Nou ons wil nie te veel neem....

51

Nou, onthou, die Ou Testament is nie volledig sonder die Nuwe nie. En die Nuwe kan nie volledig 
wees sonder die Oue nie. Dis die rede waarom ek gesê het twee helftes, een hele. Want, die profete het 
gesê: “Hy sal hier wees! Hy sal hier wees! Hy sal hier wees; hulle sal dit aan Hom doen. Hulle sal dit aan 
Hom doen!” En hier is Hy: “Hy was hier! Hy was hier, en hulle het dit aan Hom gedoen, en hulle het dat 
aan Hom gedoen.” Ek het daaroor gepreek 'n paar aande gelede.

52

Nou, om die Skrif te kan bestudeer, het Paulus vir Timótheüs gesê: “Bestudeer Dit, en teregterlik skei 
die Woord van God, wat die Waarheid is.”
53

Hulle is drie moets in die Skrif. In die gebruik van God se Woord, is daar drie dinge wat jy nie moet 
doen nie. Nou laat ons daardie vir die volgende tien minute bestudeer; drie dinge wat jy nie moet doen 
nie. En almal in die land, waar jy ook al is, regoor die nasie, wees seker dat julle hierdie neerskryf in julle 
gedagtes as julle nie 'n potlood het nie. Julle moenie hierdie dinge doen nie. Ons vertel julle die hele tyd 
hoe julle moet doen, nou gaan ek julle sê wat julle nie moet doen nie.

Nou, jy moet die Woord nie verkeerd interpreteer nie. Jy sê: “Wel, ek glo Dit beteken dit.” Dit 
beteken net wat Dit sê. Dit het geen interpreteerder nodig nie. En jy moet die Woord nie misplaas nie. En 
jy moet die Woord nie uit verband ruk nie. En as ons enige van hierdie doen, dit gooi die hele Bybel in 'n 
verwarring en 'n chaos.

Let op. Om Jesus verkeerd te interpreteer, in die vorm van God in 'n mens, sou jy Hom een God uit 
drie maak. Om Jesus Christus as die Woord verkeerd te interpreteer, sou jy Hom een God uit drie maak, 
of  jy  sou  Hom  die  tweede  Persoon  in  'n  Godheid  maak.  En  om  dit  te  doen,  sou  jy  die  hele  Skrif
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deurmekaar krap. Jy sal nooit êrens kom nie. So Dit moet nie verkeerd interpreteer word nie.

En as jy sê dat 'n sekere ding, jy koppel 'n interpretasie Daaraan, en jy maak Dit van toepassing op 
'n ander tyd; of Dit word toegepas op 'n ander tyd, maak jy ook 'n verkeerde interpretasie.

As enigiemand Jesus Christus in die Bybel verkeerd interpreteer, om nie God Self te wees nie, Hom 
die tweede Persoon te maak, of een God uit drie, sou dit elke Woord in die hele Bybel ontwrig. Dit sou 
die eerste gebod verbreek: “Jy mag geen ander god voor My hê nie.” Goed. Dit sou die hele Christen ras 
'n klomp heidenaanbidders maak wat drie verskillende gode aanbid. Sien watter soort Bybel jy sou hê? 
Dan sou dit ons maak wat die Jode sê ons is. Het gesê: “Watter een van daardie gode is julle God?” 
Sien? So, julle sien, jy kan nie.... Jy moenie die Bybel verkeerd interpreteer nie.

55

Want, Jesus Homself is die interpretasie van die Bybel, wanneer Hy gemanifesteer word in die eeu 
wat die deel van Sy Liggaam gemanifesteer word. As dit 'n handeeu is, moet dit 'n hand wees; dit kan 
nie 'n kop eeu wees nie. As dit 'n stem eeu is, wel, dan, dit kan nie 'n voet eeu wees nie. Sien? En nou is 
ons by die oog eeu. En nou die volgende, is Hy Homself, om te kom. Wat sien; profeties!

Sien, af deur die eeu, ons het begin vanaf die grondlegging, van die eerste kerkeeu af; toe die Saad 
in die grond ingegaan het, die volledige Saad. Toe het dit uitgekom deur die voete, Luther; toe weer 
uitgekom deur Wesley; toe in na Pinksters, die tale, in die lippe, sien; nou is dit in die oë, profeties, van 
Maleági 4, ensovoorts. En nou is daar niks oor om in te kom behalwe vir Hy Homself om daarin te stap 
nie, want dis die laaste ding wat daar is.

56

Die volgende is die intelligensie, en ons het geen intelligensie van ons eie nie; dis Syne. Ons het 
geen sig van ons eie nie. Hoe kan 'n man daardie dinge vooruitsien? Hy kan dit nie doen nie. Dis God 
Homself. Sien, dis tot 'n plek. En Hy beheer die liggaam die heelpad deur, dan word die volledige Liggaam 
van Christus geopenbaar in die vorm van 'n Bruid wat uit Sy sy geneem is, soos Adam gedoen het aan 
die begin ... soos Adam was, liewer, aan die begin.

Ja, “god,” dit sal die hele Bybel in 'n verwarring plaas, die eerste gebod verbreek, en 'n god maak, 'n 
heidengod van drie. Dit sal net die hele prentjie van die Bybel bederf. So jy moet die Bybel nie verkeerd 
interpreteer nie. Nou, dis net een ding.

57

Wanneer, elke Skrif in die Bybel dieselfde toepassing het, dan moet jy Dit op Sy plek sit. En om Dit te 
misplaas, mag jy Hom God in een eeu maak, en in die volgende eeu mag jy Hom geskiedenis maak, om Dit 
te misplaas. So jy moet die Skrif nie misplaas nie. Hy is God al die tyd. As jy Hom vandag 'n God van 
geskiedenis maak, wat lank terug was, en Hy is nie dieselfde vandag nie, wat gaan jy doen met Hebreërs 
13:8? Sien: “Hy's dieselfde gister, vandag, en vir altyd.”

Nou, so sien wat dit sal doen, en wat dit gedoen het. Dit het dit alreeds gedoen, Hom Sy Eie Woord 
laat ontken, om die Skrifte te misplaas.

Om die Skrifte te ontwrig, mag jy Sy liggaam verkeerd aanmekaar sit, die voet waar die kop moet 
wees, of iets. Net dieselfde soos 'n.... Ander woorde, jy mag Jesus, Moses se boodskap laat preek. Jy 
mag hê ... of selfs Wesley wat Luther se boodskap preek. Jy kan dalk nou he, ons eeu, wat Pinkster 
preek, die Pinkster boodskap. Julle sien in watter gemors Dit sal wees? Pinkster het alreeds sy kleure 
gewys. Luther het alreeds syne gewys, afgegaan in n denominasie. Dit het net daar gesterf. Die eeu het 
getref; daar het dit gegaan.

58

Let op, net so gou soos wat dit georganiseer het, het dit gesterf. Nou, kyk net of dit nie reg is nie. 
Kyk terug deur die bladsye van die geskiedenis. Elke keer wat dit georganiseer het, het dit net daar 
gesterf; daar was niks meer daarin nie. Dit het 'n aanbidder van die god van hierdie wêreld geword, en 
het gegaan in besighede, en organisasies, en denominasies, en illusies. 'n Klomp Rickies het daarin 
gegaan en hul eie besware daarin gesit, of het hulle eie gedagtes, liewer, daarin gesit. En wat het toe 
gebeur? Dit word 'n gemors. Gaan opgaan na die god van hierdie wêreld, waar hulle Satan homself sal 
kroon, hulle dink dat hulle 'n groot wêreld leier het om hulle vrede te bring.

Ek het julle gesê die ander dag, ek sal dit weer sê, dat selfs beskawing vandag absoluut teenstrydig 
is met God. Beskawing is teenstrydig met God. Geleerdheid is 'n miljoen myl van Hom af; wetenskap is 'n 
miljoen myl. Wetenskap en onderwys probeer om God verkeerd te bewys, sien, deur teologiese kollege en 
skole, en plekke van wetenskap, ensovoorts. Hulle het hulle skud gehad.

59

Wat van die visioen nou die aand, van die man toe hy geskree het vir daardie wetenskaplikes wat 
daardie goed ingegooi het? Hulle het net gedraai en opgekyk, en aangegaan. Daar sal nog een rondte 
wees.

Let op, o, hierdie drie moets moet wees. Nou, jy kan nie.... Jesus het nie Noag se boodskap kom 
preek nie. Hy het nie Moses se boodskap kom preek nie. Of, Moses het nie kom preek.... Sien, moenie die 
Skrif  misplaas  nie.  Dit  moet  wees  in  die  tyd.  Nou,  jy  kan  nie  toepas....  Toe  daardie  groot  man,  John

60



11Christ Is Revealed In His Own Word

Wesley, uitgekom het, of....

Die groot man, Luther, toe Luther uitgekom het met sy boodskap van regverdigmaking. Nou toe dit 
'n.... Luther was 'n aansienlike man. Hy het die kerk uit die duisternis geroep, en hy het regverdigmaking 
deur geloof ingestel. En toe hy dit gedoen het, het hulle 'n organisasie daarop gebou, en dit het gesterf. 
Die Lewe het beweeg, soos dit in 'n koringstingel is, reguit in die Wesley eeu, na die pluim. Uit Luther het 
ander blare gekom, wat daarmee saam gesterf het, wat Zwingli was, en Calvyn, en al die res wat 
uitgekom het uit daardie groot hervorming.

Toe het Wesley gekom, 'n ander eeu het uitgeblom in 'n pluim. Wesley, en Atterbury, en al daardie, 
en John en sy broer, en hulle almal, groot manne van God met 'n boodskap, het net die land deurkruis. 
Hulle het dit georganiseer; dit het gesterf.

61

Toe het dit uitgekom en net presies gelyk asof sy nou die graan gaan voortbring, en, uitgevind, dit 
was 'n dop, Pinkster.

Maar agter dit alles, het 'n klein knoppie gevorm.

En julle let op, gewoontlik.... Ek dink, binne omtrent drie of vier jaar na Luther op die veld was, dat 
die Lutherse kerk georganiseer is. Net 'n kort tydjie nadat Wesley op die veld was, was dit georganiseer.

Tuscon, ons het 'n program gehad van hoe die Wesley kerk, of Metodiste kerk, ontstaan het. En toe 
hulle hier na Amerika gekom het, het baie van hulle teruggekom en gesê hulle het 'n handves ensovoorts 
opgestel, van Engeland, om dit hierheen te bring, en hoe dit alles gedramatiseer was. Ek het net daar 
gesien wat gebeur het. Daar het sy gesterf.

62

Wel, uit kom die Pinkster, daardie ou skreeuers in die dae lank gelede, het die gawe van praat in tale, 
en het begin met die praat in tale. Toe het hulle dit genoem: “die bewys van die Heilige Gees.” Toe het 
hulle georganiseer. Een het gesê hy gaan dit doen, en die ander dat, en hulle het geskille en geskille 
gehad. Wat het dit gedoen? Elkeen van daardie blare het net ontvou, net soos dit het in die stingel en 
soos dit het op die pluim. Hulle het die eenheid, tweeheid, drieheid gehad, en die kerk van God, en al 
hierdie ander; het net ontvou, ontvou, ontvou.

Maar nou, volgens die natuur, wat 'n perfekte voorbeeld is, dit sal nooit moontlik wees om Dit uit jou 
te studeer nie.

'n Familie, van vriende van my onder in Kentucky, was daar 'n klein babatjie gebore die ander dag, en 
die moeder was op toe hulle ons middagete gaargemaak het. En sy het die ander suster gehelp om 
middagete gaar te maak vir 'n klomp van ons mans wat gaan jag het. En toe het die baba begin huil, en 
ek was besig om te praat. Ek dink die moeder het 'n bietjie skaam gevoel, toe hardloop sy en kry die 
babatjie, en begin om die klein outjie te voed. Ek het gesê: “Jy weet, dis net die natuur.” Sien? Nou, jy 
kan nie....

63

Hulle het nog nooit enige iets beter gevind vir 'n baba om te kry wat hy wil hê, as om daarvoor te 
huil nie. Nou, jy mag dit 'n boek van etiek gee, en hier sit en sê: “Ek wil jou teologie leer, seun. Nou, 
moenie jy hier rond gaan skree soos ander kinders nie; jy's anders. Nou, wanneer jy gevoed wil word, lui 
jy hierdie klokkie hier.” Sal net nie werk nie. Nee, dit sal net nie werk nie.

So, wanneer jy die natuur dophou, nou ons sien waar elke eeu is, en dit duidelik ontwerp dat ons in 
die laaste eeu is. Die dop het weggetrek. En ons het vyftien jaar, amper twintig nou, jare, van die 
Boodskap wat van nasie tot nasie gaan, en is vanmôre verbind regoor hierdie nasie, sien, en geen 
organisasie nie. Dit kan nie organiseer nie. Daar was nog nooit so iets nie, of sal hierna wees nie. Sien?

64

Die ding wat die probleem is met die Booskap vandag, is, diegene wat Dit in hulle harte ontvang 
moet in die Teenwoordigheid van die Seun lê, om ryp te word. Sien? Jy kan die Boodskap optel, en dan 
laat die Seun al die groenheid uit jou bak, sien, maak volwasse Christene. Sien wat ek bedoel? God kom 
binnekort, om Sy Kerk te ontvang, en ons moet daardie tipe Christene hê vir Hom om te ontvang. Die 
koring moet ryp word. Goed.

Hierdie drie moets moet wees. Moet nie verkeerd interpreteer nie, of Dit verkeerd hanteer nie, Dit 
verkeerd interpreteer nie, of mis- ... of Dit ontwrig nie. Dit moet gehou word presies soos God gesê het 
dit was.

65

Vir die wêreld, is Dit 'n Boek van verborgenheid. Die mense glo Dis net 'n geheimsinnige Boek. 
Eenkeer het ek gepraat met 'n baie beroemde man hier in die stad, wat 'n groot posisie van Christelikheid 
beklee, en hy het gesê: “Ek het probeer die Boek van Openbaring lees een aand.” Het gesê: “Johannes 
moes 'n groot porsie rooi rissies gehad en 'n nagmerrie gehad het.” Sien, 'n Boek van verborgenheid.

Maar, terwyl aan die ware gelowige, Dis die openbaring van God geopenbaar in die eeu waarin ons 
lewe. Hy het gesê: “My Woorde is Gees en Lewe.” Jesus het dit gesê. Weer: “Die Woord is 'n Saad wat 'n
66
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saaier gesaai het.” Ons weet dat dit waar is. Dis God in Woord vorm, en kan net deur Homself 
geïnterpreteer word.

Die menslike verstand is nie instaat om die verstand van God te interpreteer nie. Hoe kan die klein 
beperkte verstand die oneindige Verstand interpreteer, wanneer ons nie eens mekaar se verstand kan 
interpreteer nie?

En julle let op, Hy is die enigste Een wat Dit kan interpreteer, en Hy interpreteer Dit aan wie Hy wil. 
Dit het nie gesê: “Mense van ouds, soos hulle oor die aarde geloop het in ou tye en op baie maniere nie.” 
“God, in ou tye en op baie maniere het Homself geopenbaar aan Sy profete.” Sien?

En, let op: “Aan wie Hy Dit wil openbaar.” En Hy het dit so beplan dat Hy Homself kan versteek in die 
Skrif, van die slimste teoloog wat daar is. O, goeiste! Hy kan Homself net versteek, sit reg daar in die 
Skrif, en jy kyk heeldag lank en sien dit nooit; kyk 'n leeftyd, en sien dit nooit nie. Hy kan Homself net 
versteek, sittend daar.

67

Nou, asseblief, oral, laat dit insink. Dat, God, in die Woord, kan Homself so versteek in die Woord, dat 
daar nie 'n teoloog of 'n skool in die wêreld is wat Hom ooit kon vind nie, en tog is Hy net daar.

Jy sê: “Is dit reg, Broer Branham?”

Wat van die Fariseërs en Sadduseërs? Wat van in elke eeu? Hy het dit gedoen. Sekerlik. Hy het so 
gemaak in elke eeu. Nou ons kan dit nagaan. Laat ons dink aan die dae van Noag; slim, intellektuele eeu, 
hoe Hy Homself in Sy beloofte Woord versteek het. In die dae van Moses, hoe Hy Homself versteek het. 
In die dae van Elía, hoe Hy Homself versteek het. In die dae van Jesus, hoe Hy Homself versteek het. 
“Hy was in die wêreld, en die wêreld is deur Hom gemaak, en die wêreld het Hom nie geken nie. Hy het 
gekom na Sy Eie; Sy Eie het Hom nie ontvang nie.” Sien?

Hy versteek Homself van die slimste, intellektuele man wat daar is op die aarde. Jy sê: “Wel, dit is 
Dr. Heilige Vader So-en-so.” Ek gee nie om wie hy is nie, God versteek Homself van hom; en openbaar dit 
aan babas wat wil leer, sien, babas van God, voorbestemde saad.

68

Dink. Die Magtige God, wat in Sy Eie Woorde is, verblind die slim, geleerde mense van hierdie huidige 
eeu, en hulle sien dit nie. Hulle dink dis net 'n klomp fanatisme. Kyk na Hom wat daar staan en wegkruip, 
vir Pinksters, Baptiste, Metodiste, Presbiteriaanse. Openbaar Homself reguit in die openbaar, en wys 
allerhande soorte dinge, sit dit selfs in die koerante, en sulke dinge, tog sien hulle dit nie. O, ons God, 
hoe groot, openbaar Homself aan wie Hy wil.

“O,” sê jy: “Broer Jones of Broer So- en-so, hy's 'n belangrike man. Hy sal Dit sien.” O, nee. Hy 
openbaar Dit aan wie Hy wil. Sê: “My vrou sien Dit nie, en sy's 'n Christen vrou.” Hy openbaar Homself 
aan wie Hy wil. “Wel, my pastoor is 'n belangrike man.” Dis reg, maar Hy openbaar Homself aan wie Hy 
wil. Nou, vergelyk met wat geopenbaar is, met wat gebeur, dan sal jy ... kan julle wel verstaan.

Nou ons let dan op, dit maak Dit 'n Boek van God en nie 'n boek van die mens nie. As Dit van die 
mens was.... Nou laat ons kyk hoe Dit Ditself uitdruk. Kyk hoe Dit sonde van die manne ontbloot wat Dit 
geskryf het, let op, die manne wat in Sy dag geleef het.

69

Abraham, byvoorbeeld, hy word genoem “die vader van die getroues.” Let op hoedat.... Dink julle 
Abraham sou hierdie Boek oor homself geskryf het, van sy lafhartigheid? Hoe dink julle sou hy dit geskryf 
het dat hy vir die koning gelieg het daardie oggend, en gesê het dit was sy suster, terwyl dit sy vrou 
was? Sou dit geskryf het van die lafhartige dade wat hy gedoen het? Sekerlik, hy sou dit nooit gedoen 
het nie.

Wat van Jakob in sy bedrog? 'n Klein bedrieër wat Jakob was. Sou 'n man, 'n Hebreër wat geskryf 
het van sy Hebreeuse broer, dat in hom wat die hele Israel geroep is, sou hy waag om te skryf die 
bedrog van dié vader van die hele nasie? In Jakob, het die stamvaders voortgekom; uit die stamvaders, 
het die stamme voortgekom. En die fondasiesteen van dit alles, die Bybel ontbloot hom as 'n bedrieër. Is 
dit reg? Dink julle mense sou dit geskryf het? Nee, meneer.

Wat van 'n man wat geskryf het van die beste koning wat hulle ooit hier op aarde gehad het, as 'n 
gekroonde koning; Dawid, in sy owerspel pleging? Sou daardie Jode ooit geskryf het van hulle edelste 
koning as 'n persoon wat owerspel gepleeg het?

70

O, ons het geskiedenis, soos: “George Washington wat nooit 'n leuen vertel het nie,” en sulke dinge. 
Ons sê, noem dit geskiedenis.

Maar hierdie is 'n man, 'n Bybel wat Dawid 'n “owerspelige noem,” en hy was. Die koning van Israel, 
het owerspel gepleeg, wat die seun moes wees.... Jesus is die Seun van Dawid. Dié Hoofsteen; en Sy 
vader, na die vlees, het owerspel gepleeg. Jode sou nooit 'n Boek soos daardie geskryf het nie. Sou 'n 
man dit van homself geskryf het? Sekerlik nie.
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Hoe sou daardie trotse volk van Israel? Julle weet hoe trots hulle was. Trotse volk van Israel, gaan 
en skryf oor hulle eie afgodediens, skryf oor hulle opstand teen hulle God, skryf teen die vuil, vieslike 
dinge wat hulle gedoen het, en geskryf in 'n boek? Hulle sou dit verseker wou weggesteek het. Hulle sou 
net die goeie dinge gewys het. Maar, hierdie Bybel, dit vertel wat reg en wat verkeerd is. Dis, 
enigiemand weet dat die Jode sou nooit 'n Boek soos daardie geskryf het nie, oor hulle eie onreinheid, en 
owerspel, en mislukking, en alles wat hulle gehad het. Hulle sou dit nooit geskryf het nie. O, nee.

71

Dan, Wie het Dit geskryf? Die Bybel het gesê, in Hebreërs 1:1: “God, in ou tye en op baie maniere 
gespreek tot die vaders deur die profete.” Dan, dit was nie die profete, dit was nie menslik nie. “God!” 
Nie “profete in die ou tye.” Maar: “God, in ou tye, op verskillende maniere gespreek tot die vaders deur 
die profete.”

Ek het 'n Skrif hier neergeskryf. Ek weet nie wat Dit is nie; ek kan nie verwys Daarna nie. Gewoonlik, 
wanneer ek verwys na hierdie dinge, kyk ek na 'n Skrif. Ek gaan dit net vir 'n oomblik opsoek, as julle my 
sal verskoon. Dis Twee Timóteüs 3:16. Ek het gedink ek sal dit onthou, maar ek's jammer. Ek sal net 'n 
oomblik stop om uit te vind wat dit is.

“God, in ou tye en op baie maniere gespreek tot die vaders deur die profete.”72

Nou Twee Timóthéüs 3, 3:16. Laat ons sien wat dit sê in 3:16.

Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 
teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Goed, dan, alle Skrif is geskryf deur inspirasie. Jesus, hier op die aarde, het gesê dat hemel en aarde 
sal verbygaan, maar Sy Woord sal nie. Hy het gesê alle Skrif moet vervul word. So dan is die Boek nie 'n 
boek van die mens se geskrifte nie. Dis die Boeke van God se geskrifte.

Nou, ons weet dat God Sy Kerk deur voorbestemming gekies het, Sy plek, Sy profete, en alles 
daarvan. Deur voorkennis, het Hy Sy profeet voorbestem. En wanneer die eeu aangebreek het, het Hy 
Sy profeet dieselfde tyd laat arriveer, en hom geïnspireer soos Hy die Bybel geskryf het deur hom. Nou, 
God het die Bybel geskryf deur slegs die profeet te gebruik, want dis Sy manier om dit te doen. So, sien, 
dit is nie die woord.... So, sien, Dit is die Woord van God, en nie die woord van die mens nie.

73

God is 'n Persoon. God kan praat. God kan praat. God kan skryf. Hy hoef nie dit op daardie manier te 
gedoen het nie, maar dis hoe Hy verkies het om dit te doen. Hy hoef nie dit op daardie manier te gedoen 
het nie, maar Hy het verkies om dit so te doen. Nou julle sê: “God het geskryf met Sy vinger, Sy Eie 
majestueuse vinger, die tien gebooie. So God kon skryf, Self, as Hy wou.” Sien? Maar Hy het verkies om 
Dit deur profete te skryf, sien. Want dit was Sy eienskappe, Sy Woord, Hy het deur hulle uitdrukking 
gegee, en almal 'n deel, of 'n deel van Hom gemaak. Sien? Hy kon met Sy vinger skryf. Hy het ook Sy 
vinger geneem en op die mure van Babilon geskryf: “jy is geweeg op die skaal en te lig gevind.” Hy het 
geskryf met Sy Eie vinger.

74

God kan praat. Glo jy God kan praat? Hy het gepraat met Moses op die berg, in 'n brandende bos. 
Glo julle dit? Ja, meneer. Hy het gepraat met Johannes, in die vorm van 'n duif, (glo julle dit?) dat: 
“Hierdie is My geliefde Seun in Wie Ek 'n welbehae het om in te woon.” Hy het met hom gepraat. Hy het 
met Jesus gepraat op die Berg van Verheerliking, voor Petrus, Jakobus en Johannes. Hy kan praat. Hy's 
nie stom nie. God kan praat. So Hy het met Jesus gepraat op die Berg van Verheerliking. En Hy het met 
Jesus gepraat voor 'n hele menigte van mense; toe, die mense gesê het dit het gedonder, maar dit was 
God wat met Jesus gepraat het. En omtrent die hele Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes, is Jesus wat 
praat. Hy is God. So, God kan praat.

75

Het met Sy Eie vingers geskryf op die sand, eendag. Hy het gepraat, Hy het gepreek, Hy het 
geprofeteer, met Sy Eie lippe, God het, toe Hy vlees geword het en onder ons gewandel het: “God 
gemanifesteer in vlees.” As Hy kan skryf, praat, kan Hy ook nie andere vertel wat om te doen nie? Kan 
beslis. Hy kan met hulle praat, in 'n menslike stem. Hy kan skryf en hulle wys wat om te doen. Hy het dit 
gedoen.

76

So: “God, het in ou tye en op baie maniere gespreek tot die vaders deur die profete.” En Hy het 
gesê met die skrif: “Nie een jota of merk sal ooit verbygaan totdat Dit vervul is nie,” en dan word Dit 
gemanifesteer; dan sal Dit verbygaan, want Dis gemanifesteerd. Dit kan nie dan verbygaan nie, maar net 
die Woord Self word vlees. Jota beteken “klein woordjie.” Tittel beteken “klein merkie.” Nie eers een 
leesteken, een uitdrukking, enigiets, sal ooit faal in die Woord van God nie. Dit kan nie faal nie, want Dis 
God, God gemanifesteer in 'n vorm van 'n menslike vlees. Want, dis Godself in lettervorm, profeetvorm, 
gemanifesteer in vlees.

Nou, dis die rede waarom Jesus kon sê: “Diegene wat met julle gepraat het, julle noem hulle 'gode,'



14Christ Is Revealed In His Own Word

wat met julle gepraat het deur die Woord van God,” gesê: “en hulle was gode.” Daardie profete toe hulle 
gesalf was met die Gees van God, en presies die Woord van God gebring het, toe was hulle gode. Dit 
was God se Woord wat deur hulle gespreek het. En kan....

Hulle interpreteer net soos die Outeur hulle toelaat om te interpreteer. Nou as julle dit wil vind, dis 
Twee Petrus 1:20 en 21. Goed. Want, dit, waar God.... “Daar's geen privaat interpreteerder nie.” Hy 
doen Sy Eie interpretasie.

77

God spreek en interpreteer Dit, Homself, openbaar dit dan aan wie Hy wil, weggesteek van alle 
ander. Hy hoef Dit nie te openbaar aan enigiemand behalwe as Hy wil nie. En Hy hoef nie.... Hy, Hy het 
Sy hele ding in die Skrif uitgespreek, daarom is die hele ding alreeds bekendgemaak; dis net Hy sit net 
daar en kyk hoe dit gebeur. Sien? Nee. Sien net die Liggaam wat gevorm word en kom terug na Dit, na 
die vorm, Sy Bruid. Goed.

Gelowiges glo Dit, soos Abraham wat dinge teenstrydig Daarmee genoem het asof dit nie was nie.78

Dit, hierdie Woord, onderskei ook die geheime van die harte, Hebreërs 4:12. “Dit onderskei die 
geheime van die hart.”

Profete het nie altyd verstaan wat hulle geskryf het of wat hulle gesê het nie, of hulle sou dit 
geensins gesê het, as hulle Dit kon verstaan nie. Sien? Maar die Bybel het gesê: “Hulle is beweeg deur 
die Heilige Gees.” Beweeg! Wanneer die Heilige Gees jou beweeg, beweeg jy. Man.... “God, het in ou tye 
en op verskillende maniere gespreek tot die profete wat beweeg is deur die Heilige Gees.” Dis hoekom, 
alle eeue, die mense wat geestelik was het die profete geraadpleeg oor die tye en wat moes gebeur.

79

Die profeet-skrywer moet voortdurend in verhouding wees met die Outeur. Sien? Hy moet 
voortdurend in die Teenwoordigheid van die Outeur leef, om te weet wat die Boek gaan wees. Sien? Die 
profeet-skrywer, hy het die pen altyd gereed gehad, voortdurende gemeenskap met die Outeur, wat God 
was, om neer te skryf wat ookal Hy gesê het. Sien? Gewys watter soort lewe hy moes ... 'n 
afgesonderde lewe van al sy broers.

Nou, dis waarom die profeet sy gedagtes voortdurend gehad het op wat God gesê het; nie wat die 
mens gedink het, wat die eeu gedink het, wat die kerk gedink het, wat die koninkryk gedink het nie. Wat 
God gedink het! Hy het net God se gedagtes uitgedruk in Woord, want 'n woord 'n gedagte is wanneer 
dit uitgespreek word. Het julle dit nou? Die Woord is 'n uitgesproke gedagte, so die profeet het gewag vir 
God se gedagtes. En wanneer God Sy gedagtes aan hom openbaar het, het hy dit in Woord uitgedruk: 
“SO SPREEK DIE HERE.” Sien, nie “So spreek ek, die profeet nie.” “SO SPREEK DIE HERE!” Sien? Goed.

80

Dis hoekom hulle koninkryke en kerkeeue uitgedaag het, wat, om dit te doen in hulle dae, was 'n 
doodstraf. Jy loop op na 'n koning se aangesig en sê vir hom: “SO SPREEK DIE HERE, so-en-so gaan 
gebeur,” jou kop sou afgekap word. Die kerk sal jou op hierdie oomblik doodmaak as jy dit doen. Maar 
hierdie profete was dapper. Waarom? Hulle is beweeg deur die Heilige Gees, sien, en, hulle, dis hoekom 
hulle dapper geword het. En hulle het die onfeilbare Woord van God geskryf.

Daar was baie wat daardie profete wou naboots, soos priesters, ensovoorts. En wat het hulle 
gedoen? Net verbrou, dis al. Hulle kon dit nie doen nie.
81

Want, God het die man vir die eeu gekies, en die Boodskap gekies, en selfs die natuur van die 
persoon en wat sou slaag in daardie eeu, wat Hy kon oorbring, hoe Hy kon, met die natuur van daardie 
sekere man, kon Hy die oë van ander verblind. Die woorde wat daardie man sou sê, die manier wat hy 
opgetree het, sou ander verblind, en ander se oë open. Sien? Hy het die man geklee in die tipe klere wat 
hy was; die natuur, die ambisie, en alles net op die manier wat hy moes wees, net perfek uitgekies vir 
daardie sekere mense wat Hy sou roep vir daardie sekere eeu.

Terwyl, ander sou staan en kyk na hom, sê: “Wel, ek kan nie. Daar's.... Ek kan nie sien nie.” Hulle 
was verblind.

Jesus het op dieselfde manier gekom, geklee, onsterflike God geklee in menslike vlees. En omdat Hy 
gebore is in 'n krip, in 'n stal vol mis, nie 'n plek om Sy hoof neer te lê nie; gebore, blykbaar, met 'n 
buite-egtelike naam aan Hom gekoppel. Sien? Al hierdie dinge wat Hy was, en hoe Hy groot geword het, 
'n skrynwerker se seun, hoe Hy geen skoolopleiding gehad het nie.

82

Min of meer, in die wêreld, die wysheid van hierdie wêreld, Hy het niks daarmee te doen gehad nie. 
Niks van hierdie wêreld se beskawing, geleerdheid, of enigiets nie, Hy het nie een ding daarmee te doen 
gehad nie. Waarom? Hy's God. Dit sou bots. As Hy probeer het om te gaan na 'n teologiese kollege êrens 
en iets sou leer wat hierdie wêreld se kerke gedoen het, wat in die.... Wel, dit sou nie eers ... tog, dit 
sou nie eers ... sou glad nie ooreenstem met Sy begrip nie, want Hy was God.

So, geleerdheid, skoolopvoeding,  teologiese  kolleges,  en  dinge,  is  absoluut  teenstrydig  met  die  wil
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van God. Die hele opvoedingstelsel is teenstrydig met God. Alles leer jou weg van God, die hele tyd. 
Wanneer ek hoor 'n man sê hy is Dr., Ph.D., L.L.Q., dit maak hom net soveel verder van God, vir my. 
Sien? Hy het homself net soveel verder weg geleer van wat hy regtig geroep is om te doen. Dis reg.

Let op hoedat hulle nou beweeg is deur die Heilige Gees.

Nou, dit beteken nie dat geleerde mense nie inkom nie. Kyk na Paulus. Ek reken daar was nie 'n 
slimmer man in sy dag as Paulus nie, wat Saul van Tarsus was. Hy was opgelei onder Gamaliël, een van 
die grootste leermeesters van die dag; groot, streng Hebreër, 'n Fariseër van denominasie. En Paulus was 
geleer deur hom. Hy het al die Joodse godsdiens geken. Maar toe hy na die kerk gekom het, het hy 
gesê: “Ek het nooit na julle gekom in die geleerdheid van die mens nie, ensovoorts. Want, as jy sou, dan 
sal jy daarop vertrou. Maar ek het na julle gekom in die krag en manifestasie van die Heilige Gees, dat 
julle geloof in God sou wees.” Daar het julle dit. Sien? Dis reg.

83

Baie het probeer hierdie mense naboots, maar hulle het die ding heeltemal opgemors net soos hulle 
vandag doen. Daar het een opgestaan voor die tyd van Jesus, het vierhonderd mense weggelei. En julle 
weet hoe die Skrifte lees oor hierdie dinge, probeer om dit te doen voor die tyd reg is. En party van hulle 
het probeer om Hom na te boots, en hulle was almal dit, dat, of die ander een. En Hy het gesê: “In die 
laaste dae, hoedat hulle vals Christusse sou oprig, in die laaste dae, en vals profete, en tekens en 
wonders wys.” Ons het dit alles. Sien? Maar dit doen nie weg van die regte nie. Dit laat Dit net meer 
skyn, omdat ons 'n egte Christus het, nie 'n vals een nie.

84

Nou, nou, ons besef dan dat God Sy profete stuur. Dit was die manier wat hy gehad het om Sy 
Woord na die mense te bring, deur die lippe van Sy profete.
85

En let op, julle weet, Moses het gesê, as julle dit wil lees in Eksodus die 4de hoofstuk, en die 10de 
en 12de vers. Moses het gesê God het met hom gepraat. God het met 'n man gepraat, lip tot oor. En hy 
het gesê: “Ek's stadig van spraak,” het Moses gesê. “Ek, ek's nie voldoende nie. Ek kan nie gaan nie.”

Hy het gesê: “Wie het die mens gemaak om te praat, of Wie het hom stom gemaak? Wie het hom 
laat sien, of Wie het hom laat hoor? Het Ek nie, die Here?” Het gesê: “Ek sal met jou mond wees.” Sien? 
So....

En Jeremia het gesê, as julle dit wil lees in Jeremia 1:6. Jeremia het gesê dat: “God het woorde in 
my mond gelê.” Sien? Hy het gepraat, lip tot oor, met een profeet; en het gespreek deur die ander 
profeet, hy het glad geen beheer gehad nie, en het deur sy lippe gespreek.

Hy het maniere om Sy Woord uit te kry, julle weet. Ja, meneer. So julle sien die Bybel is God se 
Woord, nie die mens se woord nie.
86

Moses het gesê: “God het met my gepraat met 'n Stem, en ek het Hom gehoor. Ek het neergeskryf 
wat Hy gesê het.”

Jeremia het gesê: “Ek kon glad nie praat nie. En, die eerste ding wat jy weet, my lippe het gepraat, 
en ek het geskryf.” God het deur sy lippe gespreek, en dit het gebeur.

Daniël, Jesaja, ensovoorts, al daardie profete was net omtrent dieselfde.

Julle weet, in die Ou Testament alleen, is dit meer as tweeduisend maal wat daardie profete gesê 
het SO SPREEK DIE HERE. Nou, as 'n man sê SO SPREEK DIE HERE, is dit nie die man wat praat nie. As 
hy sou, sou hy nie 'n profeet wees nie, hy sou 'n skynheilige wees, sien, want dit sou nie (nooit) ooit 
gebeur nie; een kans uit tienhonderdduisend maal, sien, mag hulle dit raai. Maar as dit SO SPREEK DIE 
HERE is, die Here God het dit gesê.

87

As ek sou sê: “So spreek Orman Neville”; my broer sê: “So spreek Mnr. Mann”; Ek sou sê: “So spreek 
Broer Vayle,” hier, of party van hierdie ander broers, enige van julle; ek praat wat julle gesê het. As ek 
opreg is, sê ek net wat jy gesê het.

En hierdie manne, wat profete was, het gesê: “Dis nie ek nie. Ek het niks daarmee te doen nie, maar 
dis SO SPREEK DIE HERE.” So die Bybel is SO SPREEK DIE HERE deur die profete.

Let op, hulle het Christus se Gees op hulself geneem, en die gebeure voorspel wat sou gebeur. Praat 
van voorspellings! Hulle het gesê wat sou plaasvind dwarsdeur die eeue, soos hulle gesit, gestaan, 
gewandel het met die Gees van Christus op hulle, in soverre dat hulle opgetree het soos Christus. En die 
lesers sou dit lees en dink dat die profete van hulself gepraat het.

88

Julle onthou die hofdienaar toe hy Jesaja 53:1 gelees het, van hoe, dat: “Hy deurboor is ter wille 
van ons oortredinge, ter wille van ons ongeregtighede verbrysel, die straf vir ons vrede was op Hom, 
deur Sy wonde is ons genees”? Die hofdienaar het aan Phillipus gesê: “Van wie praat die profeet, 
homself of 'n ander man?” Sien, die profeet het gepraat asof dit hyself was.
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Kyk na Dawid wat uitroep in die Gees: “My God, my God, waarom het U my verlaat? My beendere 
staar na my, na my,” Dawid. “Hulle het my voete en hande deurboor,” Dawid. “Hulle het my voete en 
hande deurboor. Maar U sal nie my siel in die hel los nie, ook sal U nie dat U heilige Een verderwing sien 
nie,” asof Dawid van homself gepraat het as heilig. Dit was die Seun van Dawid, daardie bevrugte, 
geestelike Saad wat daar deurgekom het. Hoewel Dawid self 'n distel was, maar aan die binnekant 
daarvan was 'n Koringkorrel. Begryp julle dit?

89

So, die hele Bybel is nie die woord van mens nie, nóg was Dit geskryf deur mens, gebring deur mens, 
of kan Dit deur die mens geopenbaar word nie. Dis God se Woord geopenbaar deur God Self, Sy Eie 
Interpreteerder, Christus wat Homself openbaar in Sy Eie Woord.

Kyk na Christus wat hier staan in Dawid. Dawid kon nou nie eers dink nie. Sy verstand het hom 
verlaat, soos dit was. En Hy het aan die kruis gehang, soos julle die beeld hier sien; gehang aan die 
kruis, en uitgeroep: “My God, My God, waarom het U My verlaat? Al My beendere, hulle staar na My. 
Hulle het My hande en My voete deurboor. Hulle het My sy gesteek.” Sien? “Hoekom is U so ver van My? 
Al die bulle van Basan omring My. Hulle skud hulle koppe, en sê: 'Hy het vertrou op God, dat Hy Hom sou 
verlos; laat ons nou sien of Hy Hom sal verlos,” spreek dieselfde woorde.

90

So, julle sien, toe God gemanifesteer is hier op aarde, het Hy dieselfde woorde as Dawid gesê. 
Begryp julle dit? So, julle sien, Dis nie die woord van die mens nie; Dis die Woord van God. Daar was God 
in Dawid; dit was nie Dawid nie. Hy het nie geweet wat hy gesê het nie; hy was net so in die Gees.

Dis hoe Moses was. Hy was so in die Gees, het uit die dimensie waarin hy geleef het gegaan, en het 
daar van aangesig tot aangesig gestaan, in daardie brandende bos, gepraat met God Self. Het gesê: 
“Trek jou skoene uit. Die grond waarop jy staan is heilige grond.”

Ek neem aan toe Moses daar weggegaan het, het hy gedink: “Wat het gebeur? Wat het 
plaasgevind? Wat was dit?”

Het gesê: “Gaan af in Egipte. Ek sal met jou gaan.”

Hy het gesê: “Dis so werklik vir my, ek moet gaan.” Hy het sy vrou en sy kinders gekry ... en sy kind, 
liewer, en sy stok in sy hand, en het afgegaan na Egipte, om die mense te verlos. Sien?

God spreek, Self, deur die profete. Sien, hulle, hulle is absoluut.... Dit is nie die profete nie; dit was 
God. Want, die profeet, hulself, hulle kon nie daardie dinge sê nie. “Wie het ons verslag geglo?” Jesaja 
het gesê, julle sien.

91

“Wie het ons verslag geglo? Aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy sal voor ons grootword 
soos 'n kalf in 'n stal. En hoedat, tog, Hy is ter wille van ons oortredinge gewond, ter wille van ons 
ongeregtighede gekneus, die straf vir ons vrede op Hom; deur Sy wonde is ons genees.” Ons is genees, 
ver terug in hierdie eeu hier; en Jesaja, daar terug agthonderd jaar voor Christus. Sien? “Deur Sy wonde 
is ons,” verlede tyd, alreeds: “genees.” O, goeiste!

Hoe, die Woord van God, so perfek! Vertrou Daarop, mense. Dis die enigste ding wat jou kan red.

Alle ander woorde, ek gee nie om hoe goed hulle geplaas is, hoe, van wie hulle gekom het, watter 
denominasie hulle van kom, of hoe slim die man is nie, dit moet absoluut geïgnoreer word, enigiets 
teenstrydig met die Woord. As julle daardie Skrif wil neerskryf, dis Galásiërs 1:8. Sien? Paulus het gesê: 
“Al sou ons, of 'n Engel uit die Hemele, enigiets anders sou preek as Hierdie wat julle alreeds gehoor het, 
laat hom vervloek wees.”

92

Met ander woorde, as 'n Engel uit die Hemel na jou toe sou kom, 'n blink glinsterende Engel, en sou 
staan; man, dit sou lokaas wees vir hierdie dag, sou dit nie? 'n Blink glinsterende Engel wat hiernatoe 
kom en staan, en dinge teenstrydig met die Woord sê; dan sê julle: “Satan, gaan weg van my.” Reg. As 
hy 'n biskop is, as hy 'n ... wat hy ook al is, moet jy hom nooit glo as hy nie presies saam met daardie 
Bybel praat nie, Woord vir Woord. Hou hom dop, hy sal jou dra saam met die Bybel nou. Hy sal jou na 'n 
sekere plek neem, en dit net daar hak. Wanneer jy sien die Bybel sê een ding, en hy gaan dit verby, hou 
hom dop net daar.

Sien, dis die manier wat hy met Eva gedoen het. Hy het reguit afgekom en alles net so gesê. “Wel, 
God het dit gesê.”

“Dis reg, Eva. Amen. Ons glo dit, albei.”

“Wel, God het dit gesê.”

“Amen. Ons glo dit, albei.”

“God het dit gesê.”
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“Ons glo dit, sekerlik.”

“Wel, maar God het gesê ons sal sterf.”

“Wel, nou, julle weet Hy's 'n goeie God.” Hy het nie gesê Hy sou nie, jy weet. “Maar sekerlik....” O, 
goeiste! Daar is hy.

En as hy bedrieglik was soos dit, en die Bybel het gesê: “In die laaste dae sal hy die Uitverkorenes 
mislei indien dit moontlik was,” waar moet ons vandag wees, vriende? Nou, hierdie klein Sondagskool 
lesse, behoort baie naby gedra te word, julle weet, aan ons harte, om te sien.... Ons behoort baie 
aandagtig te luister en sien hoe bedrieglik die ding is.

Let op, ons kan nie, ons moet nie, luister na enige ander mens se woord nie. Ons gee nie om hoe 
slim, hoe geleerd nie. Die Bybel, in Spreuke, sê: “Ons moet redenasie laat vaar.” Sien? Nou, hier in hierdie 
tweede gebied....

93

Eerste area is jou sintuie van sien, proe, voel, ruik, en hoor. Dis in jou buitenste liggaam.

Binne in die liggaam, wat die gees is, is redenasie en gedagtes, ensovoorts. Ons moet dit alles laat 
vaar. Kan nie redeneer nie sê: “Nou wag, as God 'n goeie God is....” En ons word vandag soveel keer 
vertel dat Hy is. “As Hy 'n goeie God is, dan as ek opreg sou wees, hoewel ek nie kan sien dat dit in die 
Bybel reg is nie, as ek opreg sou wees, sal ek gered word.” Jy sal verlore wees. [Leë kol op band]

“As ek kerk toe gaan en net die dinge doen wat ek glo is reg, en probeer staan vir wat ek dink is 
reg, wel, ek....” Jy is steeds verlore.

“Daar is 'n weg wat reg lyk vir 'n man, maar die einde daarvan is weë van die dood.” Sien? Jy sal nie 
gered word nie; jy sal verlore gaan. Sien? Sien? Dit moet daardie binneste beheer Man wees.

“Wel, ek het in tale gepraat, Broer Branham. Wel, glo jy nie in praat in tale nie, Broer Branham?” 
Absoluut. “Wel, ek het geskree; glo jy dit nie?” Ja, meneer. “Ek lewe 'n goeie Christen lewe. Glo jy nie in 
dit nie?” Ja, meneer. Maar steeds dit beteken nie jy is gered nie. Jy's 'n goeie persoon; skoon, moreel, 
heilig, goeie persoon.

94

So was daardie priesters, godsdienstig tot die kern, so godsdienstig tot een misverstand, dan sou 
hulle gestenig word. Die straf vir die speel met die Woord van God was dood.

Dis wat die probleem is met ons land vandag. Die rede waarom ons soveel loslap dinge op die aarde 
het vandag, die strawwe is nie kragtig genoeg nie. As 'n man gevang word waar hy gaan met 'n ander 
man se vrou, behoort hulle albei in die openbaar gekastreer te word, reg, in die openbaar, en vrygelaat 
word. Dis reg. As 'n man enigiets verkeerd doen en gevang word, op die pad, die spoedgrens oortree, 
behoort hy nie minder as tien jaar te kry nie; hy's voor- ... moord met voorbedagte rade. Sien? As jy 
sulke strawwe soos daardie daarop sit, sal jy hulle stadiger laat gaan.

95

Maar wanneer 'n skelm politikus by hierdie een kan kom hieroorkant en dit kan laat gaan, en sê: 
“Wel, hy was 'n bietjie gedrink, hy was ... het nie bedoel om dit te doen nie.” En 'n man, vrou sou 
doodmaak, en 'n hele klomp onskuldige kinders, daardie Ricky daarmee laat wegkom, dis politiek. Dis die 
wêreld. Dis die duiwel.

God het gesê as 'n man gevang word in owerspel, of 'n vrou, vat hulle uit en stenig hulle. Dit het dit 
afgehandel. Sien? As hy ooit gevang is deur die gewig van 'n stok op te tel, op die sabbatdag: “Vat hom 
en stenig hom.” Hulle het toe daarvolgens gelewe. En nou, sien, ons het nie daardie soort wette vandag 
nie.

96

Maar die Christen, die kerk, waarmee ek vanmôre praat, daardie wet van God is in jou hart. Sien? Jy 
het geen begeerte om dit te doen nie. Dis hierbinne. Jy wil God se wet so perfek nakom. Maak nie saak 
wat dit is nie, jy wil net wees wat.... As God 'n deurmat by die deur nodig het, Hy wil hê jy moet daardie 
deurmat wees, jy's so bly om dit te wees. Maak nie saak wat dit sou wees, jy wil die deurmat wees. 
Sien? Wat ook al God wil hê julle moet doen, dis wat jy wil doen, want dis God. Nou, dis waar jy regtig 
jou ware, egte, ware liefde vir God vind.

Nou ons vind dan uit, dat: “'n Engel wat enigiets anders sou preek,” buiten wat verby is, wat alreeds 
in die Bybel gesê is: “laat hom vervloek wees.” Niemand kan nie. Kan dit nie doen nie; Dit moet net 
presies wees soos Dit sê.

97

En weer lees ons, in Openbaring 22:18 en 19: “As enige mens een woord Hierby sal voeg, of een 
Woord Daaruit sal wegneem, sal God sy deel wegneem uit die Boek van die Lewe.” Reg. God sal sy deel 
neem, al is hy 'n prediker, wat hy ook al mag wees, en sy woord ... sy naam is geskryf op die Boek van 
die Lewe. God het gesê: “Ek sal dit net afvee,” dis reg: “as hy een ding Daarby voeg, of een Woord 
Daarvan wegneem.” Dis hoe onfeilbaar God Sy Woord gemaak het. Sien? Jy kan byvoeg  by  die  kerk,  of



18Christ Is Revealed In His Own Word

neem van die kerk. Moenie jy byvoeg by daardie Woord, of Daarvan wegneem nie, want God sal jou 
naam heeltemal verwyder van die Boek van die Lewe. En, dis, dan is dit verby met jou. Sien? Jy kan nie 
Daarby voeg, of Daarvan wegneem nie. Dis net presies wat....

Dit het geen interpreteerder nodig nie, want die Bybel het gesê God doen Sy Eie interpretasie van 
die Bybel. “Dis vir geen private interpretasie nie,” het Petrus gesê. Goed.
98

En die hele Skrif is Goddelik gegee, Goddelik in orde geplaas, en die hele ding is die openbaring van 
Jesus Christus. Die Nuwe en Ou Testament, waar hulle voorspel van Hom wat kom, wat Hy sou doen 
wanneer Hy hier is, en wat Hy sou doen in hierdie eeu wat moes kom. So dit maak Hom dieselfde gister, 
vandag, en vir altyd. Sien?

Soos in Hebreërs, toe Paulus dit geskryf het. Hy is God: “Jesus Christus is gister,” van die Ou 
Testament. Hy is “Jesus Christus vandag,” in die vlees gemanifesteer. “En Hy is Jesus Christus vir altyd,” 
in die Gees: “om te kom.” Sien? Sien? “Dieselfde gister, vandag, en vir altyd.”

En Hy lewe ewig om Sy Woord te laat lewe wat Dit gesê het Dit sou doen vir daardie eeu. Hy is 
lewendig.

Hy was lewendig in die Ou Testament, gemanifesteerd. Ek wil net hê julle moet 'n klein ietsie hier 
sien, as julle dit kan verduur. Kyk, toe Jesus gemanifesteer was in die Ou Testament, soos ons dit glo.
99

Nou, julle predikers daarbuite, julle kan daarmee stry, doen wat julle ook al wil, maar ek praat 
namens my ... wat ek dink. Sien?

Toe Jesus gemanifesteer was in die Ou Testament, in 'n hemelse liggaam, in die persoon van 
Melgisedek; nie 'n priesterskap nie, maar die Persoon, die Man. Sien? Want, hierdie Man was nog nie 
gebore nie, maar Hy was in 'n hemelse liggaam, so Hy het geen vader, geen moeder gehad nie. Hy was 
God Self. Hy was gemanifesteer in die vorm van 'n Man, genaamd: “Koning van Salem, wat Koning van 
Vrede is, en Koning van Regverdigheid.” Sien? Hy was Melgisedek. “Hy het nóg vader nóg moeder, begin 
van dae of lewenseinde gehad.” Sien? Dit was Jesus in 'n hemelse liggaam, in die vorm van 'n Man. Kon 
julle dit volg? Goed.

Toe is Hy werklik menslike vlees gemaak, en het onder ons gewandel, in die Persoon van Jesus 
Christus Self, gebore uit die maagd Maria. Hy het in daardie vorm gekom sodat Hy kon sterf, en 
teruggegaan in die Hemel.
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Nou in hierdie laaste dae, het Hy belowe om Homself weer te manifesteer in die volheid, van Sy 
vlees, in Gees. Sien? “Want soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die Koms van die Seun 
van die mens.” Nou kyk na Sodom, hoe dit gelyk het, en wat gebeur het. En Jesus Christus 
gemanifesteer in liggaamlike vorm, van Sy Kerk vandag, sien, doen dieselfde ding, dieselfde werk, 
dieselfde dinge wat Hy gedoen het al die tyd, verander nooit, die Ewige Een. Sien? En op aarde vandag, 
het Hy Homself gemanifesteer in menslike liggame, ons menslike liggame wat Hy geroep het, en presies 
dieselfde ding gedoen wat Hy gedoen het in die ou tye, en in die tye van Sy vlees op die aarde. En doen 
dieselfde ding vandag, want: “God in ou tye het tot die vaders gespreek deur die profete, in hierdie 
laaste dae deur Sy Seun, Jesus Christus.” Sien, die Seun wat geopenbaar word in die laaste dae, God 
gemanifesteer in menslike vlees, net voor Sodom se vernietiging, die einde van die Heidense wêreld. Sien 
julle dit?

Daar is drie manifestasies.

Nou, die volgende ding wat gebeur, is wanneer dit alles bymekaar kom in daardie een Persoon, Jesus 
Christus, Bruid en Liggaam, by die fisiese terugkeer van die Here Jesus. Wat Sy drie kere.... Toe Hy op 
aarde gebring is; doodgemaak, gekruisig, opgestaan het. Wat Homself manifesteer in die vorm van Sy 
Liggaam, wat Sy Bruid is, die Vrou. Begryp julle dit? Sy is deel van Sy Liggaam.
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En die vrou en man is net so naby mekaar, totdat hulle net omtrent.... Hulle is dieselfde. Hulle 
behoort te wees, in elk geval. Daar is hulle, sien, hulle is net presies dieselfde gemanifesteer. Sy is 'n 
deel van hom, want sy is uit hom uitgeneem.

En die Bruid vandag is uit die liggaam van Christus geneem, wat optree en doen presies net soos Hy 
gesê het Dit sou doen vir hierdie dag, die Bruid, die Koningin; Koning en die Koningin. Goed.

Ons raak laat nou, so ons sal moet opskud en deurkom.

Goed, die hele Bybel is die volledige openbaring van Jesus Christus, wat Homself bekendmaak aan 
elke eeu. Hy het Homself bekendgemaak in die dae van Luther, as 'n fondasie; die kerk, die voet, die 
bene.
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Soos Hy gemaak het met Koning Nebukadnesar; julle onthou hoe hy daardie drome gedroom het, en
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kom van die kop ondertoe? Sien? Nou kom Hy van die voete op. Sien? In die Babiloniese koninkryk het Hy 
al daardie Ou Testamente gewys, Hy het van die kop gegaan ondertoe, totdat Hy was waar Godself 
vlees geword het by die voet van die leer. Nou hier in die Nuwe Testament, bring Hy Homself weer reguit 
terug, weer na die Kop, die Kop van goud, om gekroon te word. Sien? Kyk. Begryp julle dit?

Kyk, God was in die begin, en Hy het bly afkom, deur die profete, en verder af, tot Godself mens 
geword het soos ons, reg onder by die voet van die leer, 'n Baba gebore in 'n krip; gehaat, verwerp, 
verag, en 'n slegte naam, en alles wat Hy was. Toe het Hy begin opkom, sien, en van die voete af het 
Hy die Kerk begin bou, die Bruid, wat terugkom, terug; en wat nou uitkom in die Hoofsteen, waar dit alles 
bymekaarkom en die een groot verheerlikte Liggaam van Jesus Christus maak.

God is in elke eeu geopenbaar deur Sy beloofde Woord vir daardie eeu. Nou laat ons net kyk wat 
party van Sy beloftes is vir vandag, terwyl ons nou afsluit in hierdie laaste woorde.
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Nou God openbaar Homself in die Aandlig tyd. Laat ons nou sien. Ons sien....

Ek het net 'n klomp Skrifte hier neergeskryf. Soos julle kan sien op hierdie bladsy, hoeveel Skrifte hier 
geskryf is. Maar, ons het net omtrent vyftien minute voor twaalf. Ek wil uitkom. En ek het nie hees 
geraak, vanmôre, van praat nie. Partymaal maak hierdie lugversorgers hier my baie hees.

So as Broer Neville nie.... Jy het nie iets vir vanaand nie? [Broer Neville sê: “Nee.”] Wel, wel, ek 
sal.... As dit reg is, ek het iets. Ek het 'n sigaretpakkie gevind, die ander dag, wat in die bosse gelê het; 
en ek het 'n Boodskap van daardie sigaretpakkie af gekry, vir vanaand, as die Here wil. Sien?

So, ek het hierdie Skrifte hier. En ek wil nie oortyd gaan nie, sodat julle kan terugkom.

'n Sigaretpakkie, van gepraat. Goed. Ek het begin loop deur die bosse, en daar het 'n sigaretpakkie 
gelê, en ek het net verbygeloop. Ek het gedink: “Wel, iemand is voor my.”
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En Iets het gesê: “Draai terug en tel dit op.”

Ek het gedink: “Ek 'n sigaretpakkie optel? Nie ek nie.”

Iets het gesê: “Draai terug en tel daardie sigaretpakkie op.”

En ek het terug gegaan, daar was 'n ou leë pakkie, en ek het iets gesien. Ek sal julle daarvan vertel, 
vanaand, as die Here wil. Goed.

Nou gaan ons praat oor Aandligte, net vir 'n paar oomblikke. Die Bybel voorspel dat daar 'n tyd sal 
kom, reg teen die sluitingstyd, dat die son sal uitkom, en daar sou 'n Aandlig wees. Ons weet dit almal. 
Nie waar nie? Ons, ons is.... Ons wat bekend is met ons Boodskap vandag van die Here Jesus, ons glo 
dat daar 'n Aandlig sal wees. En hierdie Aandlig....
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Natuurlik, die groot Lig sal kom wanneer Jesus Self hier op aarde gemanifesteer word, of bo in die 
Hemel, wat Sy Bruid wegneem, en dan sal die Millennium begin.

Maar ons het een van die verskriklikste tye om deur te gaan, wat ooit voor menslike wesens gelê is. 
En ek wag net vir die uur, en wanneer ons kan kry ... almal 'n kans kan kry waar julle af kan kry van werk 
en 'n paar dae spandeer, en ons kan iewers plek kry waar ek kan praat oor daardie Plae en dinge wat 
moet gebeur in die laaste dae; en gooi omtrent twee of drie weke saam, en bring dit bymekaar, as die 
Here my laat lewe om dit te doen en my sal inspireer om so te maak, sien hoe daardie dinge sal gebeur, 
en daardie Donderslae. Dan sal julle uitvind waarvan daardie man en daardie mense gedroom het, en al 
hierdie dinge daar, dit sal gebeur; sien, julle sal oplet wat dit verklaar, daardie groot Donderslag wat 
voortkom uit die hemel. Nou, natuurlik, die hele klomp van julle, julle weet dat ek weet wat dit beteken, 
julle sien. En, maar laat ons net wag tot die tyd aanbreek, julle sien, vir dit om te wees, sien, nou, en dit 
sal meer in die seisoen wees.
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Nou, so ons gaan party van hierdie Skrifte hierin lees. Nou, as die Aandligte kom, nou, ons let op dat 
dit dieselfde Lig sal moet wees wat in die oggend was.
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Want, daar's nie een son in die oggend en 'n ander son in die middag nie. Dis dieselfde son. Dieselfde 
son wat in die middag is, is in die oggend; dieselfde in die oggend as in die middag.

Nou, Dit het gesê: “Die dag self,” die dag tussen daardie tyd, “sal wees omtrent soos, o, soos 'n 
somber, donker dag. Kon nie dag of nag genoem word nie, daar tussen dit.”

Sien, dis die vorming van die Liggaam, van die voete af, opgekom. Toe Hy hier op aarde was, was Hy 
die Seun, die Lig, toe is Hy doodgemaak. Die Kerk het Sy plek ingeneem, toe martelaarskap en het deur 
die Donker Eeue gegaan, en begin bou op die fondasie om uit te kom. Dan waarvandaan kom die sig? Aan 
die bokant van die kop.

108
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Sien daardie gesig; Nebukadnesar? Sien Hom afgaan, van die begin van die Heiden eeu voor die 
Bloed gestort is vir hulle en 'n versoening gemaak het. Hulle was bekeerlinge wat ingebring is. Maar let 
op dit het reg afgegaan, reg af, reg af na die bodem, simbolies, sien, dit afgebring.

Toe het dit weer begin, terugkom, die Kerk het teruggekom van die voete af, opgekom. Nou is dit in 
die koptyd. Nou let op die Lig.

Jy kan nie sien met jou hande nie, tog is dit deel van die liggaam. Jy kan nie met jou ore sien nie, 
tog kan dit hoor. Jy kan nie sien met die neus nie, tog ruik dit. Jy kan nie sien met die lippe nie, hoewel 
dit praat; sien, dit was die Pinkstereeu. Maar nou is dit in die oogtyd, om te sien. Sien? Nou, daar is nie 
een bewegende vermoë bokant die oog nie. Is dit reg?
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Die volgende is die intelligensie, wat Christus Self is, Wat die hele Liggaam beheer.

Geen beweeg, beweging bokant dit nie. Sien? Alles anders het beweeg. Sien? Beweeg jou voete, 
beweeg jou spiere in jou bene, beweeg alles. Beweeg jou.... Jou ore kan beweeg, jou neus, jou lippe, 
ensovoorts. Maar na jou oë, is daar niks wat beweeg nie.

Dis waarom hulle reken dat die mens vinnig bleskop raak, is omdat, sien, daar's geen oefening om die 
spiere in die hare te ontwikkel nie, die kopvel. Sien? En dit het nie 'n kussing sodat hulle bloed daarbo 
kan kry nie. Die bloed wil nie deurpomp nie, sien, sal nie opgaan en bloed voorsien nie. Natuurlik, die haar 
wortel lewe van bloed.

En nou vind ons uit dat daardie deel, julle sien, daar is niks bokant die oog nie.

Nou laat ons uitvind. “Dit sal Lig wees” (omtrent die middag?) “in die aandtyd!” Wat is Lig voor 
gestuur? Sodat jy kan sien waar jy's ... waar jy gaan. Is dit reg? Sien waar jy is. “Dit sal Lig wees teen 
die aandtyd.”
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Nou, ons neem dit nou en vergelyk dit met Maleági 4. Hy het belowe dat daar weer Lig sou wees in 
die aandtyd, sien: “Want, kyk, Ek sal vir julle Elía die profeet stuur, en hy sal die kinders terugbring na 
die vaders, en die vaders na die kinders,” (is dit reg?) “sodat Ek nie hoef te kom en die land met die 
banvloek tref nie.”

Nou laat ons Johannes vat of ... Lukas 17:30, en kyk wat Jesus daar geprofeteer het, sê dat: “Soos 
dit was in die dae van Sodom, dit sal dieselfde wees....”

Nou onthou, let op, hierdie is die tyd dat die Seun van die mens geopenbaar sal word; die 
openbaring van die Seun van die mens. Nou, die Seun van die mens was potensieel geopenbaar, net vir 
'n paar oomblikke daar, net voor Sodom verbrand is. Nou, daardie Man was Elohim. Dit was God; en Jesus 
is God. En God is potensieel net daar vir 'n paar oomblikke geopenbaar, om te praat met Abraham, in die 
ondersoekende oordeel. Net vir 'n rukkie, die Seun van die mens is geopenbaar; die Seun van die mens, 
Elohim. Sien julle dit, kerk? [Gemeente sê: “Amen.”] Die Seun van die mens was geopenbaar, Elohim, net 
vir 'n paar minute. Want, net die volgende oggend is sy verbrand, (wanneer?) voor die son weer kon 
opkom.

So daar kan geen organisasie wees nie, nóg kan daar enige verdere vooruitgang wees as wat nou 
aangaan nie, want sy sal brand voor die dag weer breek. Die herlewing is verby, regoor die nasie. Daar 
gaan nie meer herlewings wees nie, groot omvattend herlewings; hierdie nasie het dit nooit ontvang nie. 
Jy mag dalk 'n intellektuele samekoms hê. Maar, ek bedoel, 'n Geestelike herlewing, ons het alles gesien 
daarvan. Ek hoop julle begryp dit. Ek sê dit op so 'n manier dat ek hoop julle begryp dit. Sien? Dis verby.

'n Goeie prediker het gesê: 'n rukkie gelede, gesê: “Broer Branham, as ek net die vreugde van die 
Here in my hart kan hê!”

Ek het gesê: “Seun, die herlewing is verby.” Sien?

Die stabiliseerdes is nou aan die skip gesit. Groot vreesaanjaende golwe is nou hierbuite voor ons; 
maar ons weet, net anderkant daardie golf daar, nader ons die land. Sien? Ons nader die land. Bly net 
stabiel. Bly net in die Woord. Bly by God. Maak nie saak hoe jy voel, wat enigiets anders; bly reg by die 
Woord. Laat dit stabiel bly, wanneer jy al hierdie yslike groot ou stormwolke om ons sien, en storms wat 
kom, en atoombomme, en alles anders waarvan hulle praat. Maar ons stabiliseerder is net reg in die 
Woord. God het gesê dit sal hier wees; ons sal elkeen van hulle oorsteek. Ja, ons sal reg bo-oor hulle 
gaan. Ja, inderdaad! Hulle, hulle kan ons nie sink nie. Hulle kan ons nie verdrink nie. Julle sit ons in die 
graf; ons sal weer uitkom. Dis net al wat dit is. Daar is geen manier in die wêreld om dit daar onder te 
hou nie. Ons sal elkeen van hulle oorsteek, want ons groot Hoofkaptein roep van die ander kant.
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Ons is geanker in Jesus, die storms van die lewe sal ek trotseer;
Ek het geanker in Jesus, ek sal geen wind of golf vrees nie;

Wat dit ook al mag wees, laat dit  kom.  Wat  mag,  wat  wil,  maak  nie  enige  verskil  nie.  Ons  is  daar112
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geanker in Jesus. As ek lewe, sal ek lewe tot die heerlikheid van God. As ek sterf, dan kan ek sterf tot 
die glorie van God. Ek wil net.... Dis tot die glorie van God, is wat ek wil doen. Wanneer dit alles verby is, 
ek wil nie langer bly nie. Ek wil gaan waar ... na my beloning wat Hy vir my gekoop het; nie wat ek 
verdien het nie, maar wat Hy vir my gekoop het, wat Hy vir my gegee het deur Sy genade.

So ons sien die Aandlig is hier. En wat doen dit om Lig te hê, as jy nie oë het om te sien hoe om rond 
te beweeg Daarin nie? Wat is die Aandlig? Die Lig word aangeskakel, om iets te openbaar. Is dit reg? As 
daar iets hier is, jy voel en jy kan nie verstaan wat dit is nie, in die duisternis, skakel dan 'n lig aan. Dis 
om te openbaar! Wat moet Maleági 4 doen? Sien? Dieselfde ding doen. Wat moes die oopmaak van die 
Sewe Seëls gedoen het, waar al hierdie denominasies rondgesteier het in hierdie ...?... Is om te 
openbaar, uitbring. As jy nie oë het nie, wat is dan die nut om te openbaar? Daar moet oë wees, 
eerstens, om te sien. Is dit reg? Om te openbaar Maleági 4, te openbaar Lukas 17:30, Johannes 14:12, 
en Johannes 15:24, 16:13. En ook om Openbaring 10:1 tot 7 te openbaar, die oopmaak van die Sewe 
Seëls, en die sewende engel se Boodskap; om oop te maak, te openbaar, wanneer die Aandlig gekom 
het. Nou as 'n man....
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In die Laodicése Eeu, was die mense (wat?) “nakend.” Is hulle? “Blind.” Watter nut het Lig vir 'n 
blinde man? As die blinde die blindes lei, val hulle nie almal in die sloot nie? “Nakend, blind, en weet dit 
nie.” Selfs hulle verstandelike vermoëns is weg, hulle geestelike vermoëns of verstandelike, geestelike 
begrip. Sien?
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“Roekeloos, verwaand, liefhebbers van genot meer as liefhebbers van God; onversoenlik, 
kwaadsprekers, bandeloos, en veragters van dié wat goed is; wat 'n gedaante van godsaligheid het, 
maar die Krag daarvan verloën.” Die krag van openbaring; hulle glo nie eens daarin nie. Sien? Hulle glo nie 
in sulke goed soos profete nie. En so hulle glo nie daarin nie. Hulle glo dat Maleági 4 moet 'n sekere kerk 
of 'n sekere organisasie wees.

Toe hy die eerste keer gekom het, was hy 'n man. Toe hy die tweede keer gekom het, met 'n 
dubbele porsie, was hy 'n man. Toe hy gekom het in die vorm van Johannes die Doper, was hy 'n man. 
Sien?

In die laaste dae, wanneer die Aandligte begin skyn, sal oë oopgaan en jy sal sien waarheen jy 
gaan. Dan is die Liggaam alreeds gevorm, staan op sy voete, begin beweeg, beweeg deur die Heilige 
Gees. Wat? Dieselfde Een wat beweeg het op die profete wat die Bybel geskryf het, dieselfde Heilige 
Gees wat in 'n Liggaam gevul met die Heilige Gees beweeg, beweeg deur die Heilige Gees, uit elke 
organisasie, elke land, taal, en mense.

'n Dametjie hier, sy behoort nie in hierdie organisasie nie, of hierdie organisasie ... behoort in hierdie 
gemeente. Sy kom van elders, en sy het ingekom vanmôre, het 'n foto daar. Sy was ... het dit vir my 
seun gegee, wat baie verbaas was. Ek weet nie of sy al ooit Hiervan gehoor het of nie. Ek weet nie. Sy 
het 'n foto van hierdie Engel van die Here wat op die Sewe Kerkeeue was, Sewe Seëls geopen is, 
daarbuite, toe dit gedoen is. Het gesê, teruggekyk daar deur, en sy het dit in die lug sien staan, in 'n 
droom. En sy het teruggekyk daar deur en gesien dat, iemand in wit gesien, wat vorentoe marsjeer; en 
daar agter, gesê dit het gelyk.... Het gesê: “Broer Branham, dit was jy.” En gesê: “Daar ingemarsjeer,” 
gesê: “agter jou, was mense van verskillende kleure, wat baniere gedra het; Georgia, Alabama, almal 
verskillende soorte plekke, wat vorentoe marsjeer,” wat opkom in die hoofskap na waar Christus 
geopenbaar is in die gesig. O, halleluja!
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Ons is in die laaste dae, en in die laaste ure van die dae. Sien julle Hom nou in Sy Woord, en al Sy 
Woord wat gemanifesteer word reg hier voor ons? O, Kerk van die lewende God, kom op jou voete, glo 
Hom met alles wat in jou is. Hou vas aan daardie klein Wiel in die middel van die wiel, laat Dit elke skuif 
stabiliseer en elke beweging wat jy maak. Elke gedagte wat julle het, mag dit beheer word deur hierdie 
Toring aan die binnekant van jou. Want, God sit reg in Sy Woord van hierdie uur, in die Aandlig, en wys 
die Lig.
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Die blindheid van 'n vlêrmuis! Jy kan 'n lig aanskakel, en die vlêrmuis sou so blind wees hy kan nie 
vlieg nie. 'n Roepuil, al daardie nagbekruipers, en sulke dinge, kakkerlakke en dinge, kan nie in die dag 
sien nie. Hulle weet nie waaroor dit alles gaan nie. Hulle kan nie sien nie.
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En die Aandligte is aangeskakel. Elke gelykenis, oral waar ons gaan, na die natuur, na die Bybel, na 
die beelde wat Melg- ... wat Daniël gesien het, en die koning van daardie dag, almal van hulle het 
gesien; en al hierdie dinge, almal, elke vorm, elke beweging, elke plek in die Liggaam, wys ons posisioneel 
die presiese uur waarin ons lewe. Nie nog 'n beweging kan daarbo kom nie.

Daar was 'n beweging van die hand; mensliewendheid, Wesley. Daar was 'n beweging, van fondasie; 
Luther. Liefdadigheid, daar was nooit 'n groter een nie; dit was die Wesley beweging genoem. Hulle het 
sendelinge na die hele wêreld gestuur. Een van die grootste bewegings wat gemaak is, in die eeu voor 
dit.
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Toe het die Pinkstereeu gekom; toe kom in die verskillende vingers en dinge, die Pinkstereeu, van 
tale, en neus, ensovoorts.

Nou is dit in die oë. Wat sal jy oë voor nodig hê, of lig nodig hê, as daardie oë nie daar was om te 
sien nie? Daar moet oë wees, eerstens, om te sien. En toe dit gekom het, het Hy die Sewe Seëls geopen 
en die Aandlig geopenbaar, en al die verborgenhede geneem wat versteek was deur al hierdie kerkeeue, 
en hulle nou geopenbaar soos Hy beloof het om te doen in Openbaringe 10:1 tot 7. Hier sit ons vandag 
in die middel van die Woord, en die Woord wat aan ons geopenbaar word deur Jesus Christus. Dan, 
Hierdie is God se Woord.

En om Sy onderdane te wees, moet ons naby die Outeur wandel, om Dit te verstaan, vir Dit om te 
openbaar. “O Here, wat wil U hê, moet ek doen? As ek na die velde moet gaan en die Evangelie preek, of 
moet ek by die huis bly? Maak nie saak wat dit is nie, as ek 'n goeie huisvrou moet wees, as ek 'n goeie 
moeder moet wees, as ek dit, dat, of die ander moet doen? Wat dit ook al is, as ek 'n boer moet wees, 
as ek.... Wat dit ook al is, Here, wat wil U hê moet ek doen?”
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Was dit nie wat Saul uitgeroep het daaronder: “Here, wat wil U hê moet ek doen?” Hy was onder op 
die ke- ... op sy pad om die hele kerk in die tronk te sit. Maar toe het hy uitgeroep: “Wat wil U hê moet 
ek doen?” Toe die Lig aanskakel, toe 'n groot Vuurkolom oor hom hang. “Wat wil U hê moet ek doen?”

Ek dink dis 'n goeie woord om mee af te sluit, en sê: “Here, wat wil U hê moet ek doen? As ek die 
Skrifte so perfek geopenbaar sien op hierdie oomblik; Here, wat wil U hê moet ek doen?”

Laat ons ons hoofde buig.

Ek vra almal hierbinne om julle harte te deursoek nou en daardie vraag te vra: “Here, wat wil U hê 
moet ek doen?” En julle mense, as julle nog op die telefoonkonneksie regoor die nasie is, buig julle julle 
hoofde en vra: “Here, wat wil U hê moet ek doen? Siende dat ons hier is in die laaste dae en die laaste 
ure, net so perfek voor ons, so duidelik geopenbaar, wat wil U hê moet ek doen?”
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Dierbare God, terwyl hulle U daardie vraag vra; vra ek, self, vir U, wat wil U hê moet ek doen, Here, 
soos ek besef dat elke dag getel word. En ek bid dat U my sal help, Here, om so te leef dat elke dag, dit 
sal tel tot U eer en heerlikheid.
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Ek bid dat U almal regoor die land sal help, en diegene wat hier teenwoordig is in die tabernakel, 
terwyl ons ons harte deursoek en sê: “Here, wat wil U hê moet ek doen? Wat kan ek doen, Here, om U 
Koninkryk en U Saak te verder?” Skenk dit, God.

Ondersoek ons, ons harte, en ons beproef ons. As daar enige ongeregtigheid in ons is, Here, enige 
selfsugtigheid, enige slegte motiewe of doelwitte, O God, reinig ons met die Bloed van U Seun, Jesus 
Christus, wat ons nederig Sy versoening aanvaar van Sy dood en Sy opstanding. En deur regverdiging 
glo dat Hy dit gedoen het, aanvaar ons graag die plan van saligheid wat U ons gee, vir ons.

Vader, ons dank U vir die Boodskap van die dag, wat ons glo en waaraan ons vashou, om te weet en 
glo dat dit U woord en U Boodskap is. Nie om anders te wees van die ander mense nie, maar om te 
probeer om meer soos Jesus Christus te wees Wat ons voorbeeld is.

Dierbare God, hier lê sakdoeke, en daar is siek mense oral. En ek myself, Here, is moeg en gedaan, 
vanmôre. Ek bid dat U ons sal help, dierbare God. Ons kyk na U vir krag. U is ons Krag. U het soveel 
gehelp, dierbare God.
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Nou die dag, dink aan daar in die bosse, het rondgeloop saam met Broer Banks Wood, toe die 
dokters.... Sy hart was so sleg hy kon kwalik rondloop. Dan om te dink hoe ek ... min het ek geweet 
daarbo, wandel in die berge na daardie visie: “Ek moet daardie leeu kry. Ek moet sien dat daardie leeu 
doodgemaak word.”

En dan kom hierheen, en staan daar in Tucson, by Furr se Kafeteria, en sien sy klere sakkerig hang, 
sy oë wat toeval. Het gesê: “God, as U 'n visie kan wys, waar 'n leeu is, dan kan U sekerlik wys van 
Broer Wood.”

En toe het dit gekom: “Lê jou hande op hom.”

En hier is hy vandag, terug, ons Broer Banks weer, sterk, wat op-en-af hardloop in daardie berge. 
Hoe dank ons U, dierbare God. U is dieselfde God aan almal van ons soos U sou wees aan Broer Woods. 
Ek weet U het hom lief, omdat hy U dienaar is, eerlik en opreg.

En ek bid, dierbare God, dat U sal handel met elkeen van ons, en vergewe ons sondes, en genees 
ons krankhede in ons liggame. Maak ons meer soos U, dag vir dag, Here, totdat ons kom in daardie volle 
gestalte van Jesus Christus. Skenk dit, Here. Ek vertrou dat U elke hart deursoek het, nou, en ons weet 
wat om te doen. Ons vra U om ons nou te seën, in Jesus se Naam.
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En terwyl ons ons hoofde gebuig het, is daar enige hier teenwoordig, of buite in die telefoongebied 
regoor die nasie, wat net graag, terwyl julle bid, terwyl julle hoofde gebuig is, steek net jou hand op na 
God nou. Dis al wat jy kan doen; dis beknop hierbinne vanmôre. Steek net jou hand op na God, sê: “God, 
maak my meer soos Jesus. Ek ek wil meer soos Jesus wees.” God seën jou. Buite in die land regoor die 
nasie, net oral hande, net 'n soliede massa. Ook, myne opgesteek. “Ek wil meer soos Hy wees. Deursoek 
my, Here, en vind uit of daar enige kwaad in my is; vat dit uit. Ek wil....” Wat? Ons is net só lank hier, 
tog gaan ons weggaan of jy ... of, maak nie saak wat jy is nie, hoe ryk, hoe arm, hoe jonk, hoe oud.
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Het gister gestaan by 'n klein, arm groepie mense hoog bo in 'n berg, onder by die ... by die stroom. 
Daar was 'n klein familie daar, 'n man met wie ek gepraat het oor God, so lankal. Afgekom, sy klein 
vroutjie, sewe of agt kinders; hy, 'n klein, skraal dingetjie, probeer daarbuite werk, paar dollars 'n dag. 
En 'n man het hom laat woon in 'n klein krot. En daar sy vrou daarbo, amper gereed om nog 'n kind te 
hê, en sy het 'n groot breë byl daarbo gehad, en hout gekap, om dit af te trek; baba op een heup, die 
hout met die ander een getrek; afgekom om daardie hout te kap, om 'n paar swartbessies in te lê, om 
nie honger te ly deur die winter nie. Goeiste, ons het haar so jammer gekry! Broer Woods en ek het die 
bakkie gehaal, en soontoe gegaan en haar hout gekap, en dit ingebring. Sy, dankbare klein vroutjie, wat 
net daar staan. Ek voel jammer vir haar. En ons het bly bid vir hulle.
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En haar klein babatjie het epilepsie gekry. Ons het gegaan en gebid vir die klein babatjie, en God het 
dit genees. En die ander dag, haar man het 'n breuk gehad, en ingegaan....
125

Ek het met hom gepraat. Hy het gerook, albei van hulle. Sy het tabak gebruik, en hy het, ook, tipies 
van bergmense. En het aanhou praat met hulle daaroor. En gisteroggend toe ek ingegaan het, omtrent 
dagbreek, hier kom hy uitgestap, en sy hande bymekaar gehou, en het gesê: “Broer Billy, ek's 'n 
veranderde man.” Hy het gesê: “Ek het my laaste sigaret gerook, en ek's oorkant aan die Here se kant.”

Sy het gesê: “Ek het pas my laaste een gerook, ook.”

O, plant daardie saad! “Ek die Here het water gegee. Ek sal dit dag en nag water gee, voordat 
iemand dit uit My hande sal pluk.”

O God, wees nou genadig, bid ek, en gee ons die begeerte van ons hart, want in ons harte wil ons U 
dien. Nou, Vader, hulle is almal in U hande, oral. Hulle is U kinders. Handel met hulle volgens genade, 
Here; nie in oordeel nie, maar in genade. Ons vra in Jesus se Naam. Amen.
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Het julle Hom lief? [Gemeente sê: “Amen.”] Jou hele hart! Nou, julle wat die sakdoeke het, kan hulle 
kry.
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En nou, ons dienste, ek dink hulle begin 'n bietjie vroeg, sewe-uur, of iets soos dit. Broer Neville sal 
dit aankondig, binne 'n oomblik, oor wanneer dit begin.

Is daar 'n doop, ek reken, vanmôre? [Broer Neville sê: “Die water is gereed.”] Die water is gereed, as 
iemand hier is en nog nie gedoop is in die Naam van ons Here Jesus Christus nie, wel, dit is sekerlik.... 
Water is gereed vir die doopdiens.

Ons waardeer al die predikerbroers. Ek sien Broer.... Hoe was jou byeenkoms, goed afgeloop, Broer 
Parnell? En Broer Martin, en, o, soveel van hulle hier, Broer Lee Vayle. O, daar's net predikers oral oor. 
Ons waardeer beslis dat julle hier is, en kameraadskap het met ons om die Woord.
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Miskien mag jy nie saamstem met my net presies op Hierdie nie; vra jou nie, sien. Enigste ding, jy 
oorweeg net Dit. Wat sê jy vir my, ek oorweeg dit. As predikers die band sou optel, en hulle sê: “Wel, ek 
verskil met.” Dis alles reg, my broer. Julle is miskien die herder vir skape; jy voed hulle net wat jy wil.

129

Ek probeer my bes om te bly reg by die Woord, vir dit wat in my hande geplaas is vir God, want 
skape wil skaapkos hê, natuurlik. “My skape hoor My Stem.” En dis wat ons lewe van, elke Woord wat 
uitgaan.... Nie almal.... Nie net 'n Woord nou en dan nie; maar elke Woord wat uitgaan uit die mond van 
God, dis wat die heiliges behoort van te leef.

Laat ons staan nou op ons voete. Terwyl ons ons hoofde buig....

En Broer Neville, het jy iets wat jy vir hulle wil sê? [Broer Neville sê: “Nee.”] Broer Mann? Goed.

Voel almal goed? Sê: “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.”] Goed.

Nou laat ons ons hoofde buig. Ek gaan Broer Lee Vayle vra of hy hierheen sal kom, of hy kan. As jy 
daar kan kom, Broer Vayle, as jy kan.

Broer Vayle is ons broer hier, 'n skrywer van die boeke. En hy kry die boek nou gereed, Die Sewe 
Kerkeeue, en werk met Die Sewe Seëls. En ons hoop om hulle binnekort uit te hê. Goed. Broer Lee Vayle.

God seën jou.
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