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Die tak hier by Yuma, dis 'n groot voorreg om hierdie uitnodiging te ontvang om weer terug te kom. 
Ons het 'n wonderlike tyd, die laaste keer hier gehad. En wanneer ek toe verstaan het dat ek weer terug 
sou wees, het dit my regtig goed laat voel, om die getuienisse te hoor en hierdie mooi woorde van die 
mense, en dan gee dit jou 'n bietjie van 'n hup stoot.

1

Billy het vir my gesê dat die broer van Las Vegas, wat 'n diens wou hê daar by die vergadering, hom 
onmiddelik sal sien na die diens hier verby is. Ons het tyd, het hy gesê, dat ons kan inglip, reg daar in 
Januarie, voor die Phoenix byeenkoms, sien, om na Las Vegas toe te kom. En so wou ons altyd daar kom. 
Ek verstaan Broer Art Wilson was daar gewees, 'n lang tyd gelede, of hy mag steeds daar wees. En hy 
het my gevra om op te kom, hy en Suster Wilson. Ek het nie die geleentheid gekry nie, so miskien sal dit 
die tyd wees wat ek kan kom.

2

Julle moet net vir Billy Paul sien of Broer Roy Borders. Ek dink hy's hier êrens. Iemand het gesê Broer 
Roy was hier. Broer Pearry, Lee, of enige van hulle, hulle sal in staat wees om julle te vertel. Maak net 
die afsprake vir ons om te kom.

Nou, ek sien baie predikers hier, 'n rukkie gelede, aan julle wat ek baie bly is om te ontmoet my 
broers. Wens ek het tyd gehad, gaan saam met julle huis toe, want ek weet julle het die beste kok wat 
daar in die land is. Dis goed.

3

En nou, Broer Pearry het regtig twee, vanaand, op hom. Hy het twee merke teen hom nou. Een van 
hulle, wat daardie mikrofoon binne, buite aksie gestel het. Wanneer, jy's skuldig bevind daarvan, Broer 
Pearry. Ek dink nie jy was regtig skuldig nie. Maar jy.... Iemand was op die punt om te spreek. Dit was 'n 
goeie een.

En so dan, weer, het hy daar uitgegaan en gepraat. Hy het gesê, “Sê!” Vertel vir Broer Collins of 
party van hulle. Het gesê, “Die aandete was goed. Maar,” gesê, “Ek sê jou,” gesê, “die man moet 'n 
Spanjaard wees of iets, of 'n Meksikaan. Dit was die warmste peper wat ek nog geproe het.” Aangegaan 
soos dit, en hy het met die kok gepraat.

Hy het gesê, “Ek is die kok.”

Dis Texas, vir jou. Ons sal hom uitgestryk kry, hier oorkant in Arizona, naderhand, (sal ons nie?) , as 
hy by ons bly.

Regtig goed om hier te wees! En ek reken dit klink nie soos grappe nie, maar 'n sin vir humor. Wat, 
die Here Homself het 'n humorsin gehad, julle weet. Hy het gesê, “'Herodus,' gaan vertel daardie jakkals, 
sien, 'vandag werp ek duiwels uit; môre is ek vervolmaak.'” So, Hy het 'n humorsin gehad. Wel, dit sal 
ons nie seermaak nie, ek dink nie so nie, so nou en dan.

En nou is dit 'n bietjie laat. En, gewoonlik, ek preek omtrent vier ure. So hierdie, in die wete van die 
hoflikheid van die broer en suster hier, die tak, sal ons dit vanaand ver onder sny. En net.... Ek het vir 
Terry vertel. Ek het gesê....

4

Hy het gesê, “Wat's.... Sit 'n twee-uur band op?”

Ek het gesê, “Nee, Terry. Hierdie is 'n banket.” Ek het gesê, “Net omtrent dertig of veertig minute, 
praat met die mense van iets.” Dat, ek sou probeer, hoewel, elke keer, in die wete dat.

Toe ek 'n klein seuntjie was, het mense gewoonlik uit gekom om te luister omdat ek 'n seun prediker 
was, net 'n jong kêrel, 'n kêrel. En hulle sou sê, “Wel, Billy Branham, jy weet, net 'n kind, het nooit deur 
skool gegaan nie, en geen geleerdheid nie.” En hulle sou kom om my gebroke woorde te hoor, my 
Kentucky Engels, en hulle sou ... my “hits, en hain'ts, en totes, en carry.”

5

Soos hier in een van die dienste nie lank gelede nie, het hulle gesê, “Ons sal almal opstaan en die 
volkslied sing.”

Ek het opgestaan en gesê, “Aan my ou Kentucky tuiste ver hier vandaan.” Dit was die enigste volk 
waarvan ek geweet het, so dit was 'n volkslied, sover dit my aangaan.

So nou, nadat jy ouer geword het, alhoewel, nietemin, ons, as hy kom, moet jy meer as dit hê. 
Sien? Ons neem.... Paulus het gesê, “Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind en gedink soos 'n 
kind. Jy tree op soos 'n kind.” Maar soos jy ouer word, dan begin jy, jou eerste paar tree gee, en jy 
struikel en val, staan op en probeer weer. Dan jy, naderhand, raak jy so dat jy 'n reguit lyn kan loop. En 
dis wat ons moet doen, soos soldate van die kruis. Nou is dit tyd om 'n reguit lyn te loop, reg af met 
daardie hoofweg na Heerlikheid.

6

Ek glo wel dat ons in die sluitingstonele lewe van die geskiedenis van hierdie wêreld. Ek  glo  waarlik7
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dat die Koms van die Here nader is, miskien, as wat ons dink. So nou, vir net omtrent dertig minute van 
julle tyd, of iets, ek wil graag julle aandag op 'n Skrif vestig wat ek graag wil gebruik as 'n teks, en 
verwys na nog meer hier. Ek....

By die huis gesit, die ander dag, het ek gedink oor hierdie gedagte. Toe het ek gedink, “Wel, ek weet 
nie, praat oor al hierdie Skrifte. Ek sal net 'n deel Daarvan neem, en net vir hierdie klein kort dienste wat 
ons vanaand gaan hê.” Ek wil een ding sê, terwyl julle blaai na Psalms. Die eerste.... Die 27ste Psalm, ek 
wil die eerste vyf verse, om te lees.

Wil graag dit sê, in verband met hierdie sakemanne se Volle Evangelie Sakemanne se tak.8

My Broer Pearry het gepraat oor die boeke, ensovoorts, en die nuwe boeke wat hulle gekry het. 
Hoeveel onthou toe ons die band gehad het, en dit gepreek het hier in Phoenix, by een van die 
konvensies, van Menere, Watter Tyd Is Dit? Nou, dit was die begin van die boek, julle sien, toe hierdie 
... hierdie plaasgevind het.

Daar's te veel bonatuurlike bevestiging van God se gesproke Woord, in hierdie uur, vir iets om ons nie 
te benader nie. Ons is net.... Dis te werklik. Die dinge wat jy.... Dit sou verstommend, wees vir julle, net 
om julle te laat weet dat wat regtig plaasvind. Baie van julle, vreemdelinge, miskien, hoor hierdie manne 
kom en maak hierdie opmerkings, oor, “'n Boodskap van hierdie uur,” ensovoorts. Wat hulle probeer sê, is 
God se belofte vir hierdie uur, dat Hy belowe het wat Hy sou doen. En ons sien Hom Skriftuurlik bevestig 
presies net wat Hy gesê het Hy sou doen, op dieselfde manier. Voorspel, tref net presies volmaak, elke 
keer, want dis God wat dit sê.

As 'n man, ek gee nie om wie hy was nie, so 'n voorspelling sal probeer maak, daar's een kans uit 
tien miljoen. As 'n man vir jou vertel 'n sekere ding sou gebeur, dit sou op 'n sekere tyd gebeur; een uit 
tien miljoen. En dan die plek waar dit sou gebeur, sal omtrent een kans uit omtrent 'n honderd miljoen 
wees.

9

En dan die tyd wat dit sou gebeur, gaan aan en aan, en die manier hoe dit sal gebeur, en wat dit sal 
gebeur, ensovoorts, dis net gissings. Wanneer ons dit so volmaak sien, elke keer, dan is dit God.

En dan gaan ons reg terug na die Skrifte. Dit mag vreemd lyk vir ons. Maar ons gaan reg terug na 
die Skrifte, selfs sonder om te weet waar om te soek, en die Heilige Gees bring uit en sit net die hele 
Woord bymekaar, maak die beeld daar om vir ons te wys net die uur waarin ons lewe. Ons verander 
bedelings.

Ons is by 'n hoek. Dis maklik wanneer iemand 'n hoek draai, as 'n messelaar, 'n hoek draai. In die 
begin, lê almal die stene reg daar op dieselfde ry, soos 'n sekere denominasie begin, en begin al langs die 
ry, dis goed. Maar, wanneer jy by die draaie kom, waar jy moet terug draai na die ander kant!

10

Nou, God bou nie 'n muur nie. Hy bou 'n huis, sien, en daar's baie snye en draaie wat Hy voorspel 
het hier in die Bybel. En die draaie, enigiemand kan probeer om 'n draai te maak, maar dit moet volgens 
die bloudruk wees. As dit nie is nie, moet dit weer afgebreek word.

So ons prys God vir Sy goedheid en die gemeenskap van julle mense, en die oop deure wat die Here 
vir ons gegee het, en deur hierdie sakemanne. Ek het altyd my beywer dat ek nie glo in ... ek glo in die 
mense in die denominasies. Maar ek het nie te veel tyd om die denominasies te vermaan nie, want 
elkeen bou 'n muur om homself.

11

En net soos, ek glo, dit was Broer Dawid se gesegde, omdat hy met eende boer, en gesê as die rivier 
opkom. En elke eend, weet julle, hulle wou gemeenskap hê met mekaar, en hulle kon dit nie doen nie, 
want hulle was almal afgekamp. Maar toe die water so hoog gestyg het, het dit net die eende uit die 
kamp gespoel.

So ek dink dis die manier om dit te doen. Is net die water wat opkom, sien, en ons kan uit die kamp 
kom en gemeenskap hê met mekaar, julle weet, het die ware liefde van Christus in ons harte.

En hierdie Volle Evangelie Sakemanne was 'n oase vir my. Omdat, baie keer.... Ek het broers, goeie 
broers in, skat ek, elke denominasie, wat ek ooit ontmoet het: Presbiteriane, Lutherane, Baptiste, 
Pinksters, alle verskillende tipes van die Pinksters, kerk van God, en Nasaréners, Pelgrim Heiligheid. Goeie 
broers, oral. Maar, baiekeer, kan hulle my nie in hulle gemeenskap hê nie, want, sien, nie dat hulle dit nie 
glo nie, maar, sien, dit sou hulle afsny van hulle denominasies. En wanneer jy dit doen, natuurlik, dit 
handel dit af.

12

Hier nie lank gelede nie, was daar 'n Metodiste broer wat na my toe gekom het, ek sal nie sy naam 
noem nie. 'n Goeie man, hy het 'n tesis geskryf oor Goddelike genesing, en hy het na my toe gekom om 
te gesels. Ons het gaan sit en het 'n rukkie gepraat. Hy het gesê, “Die enigste ding wat ons teen jou 
het, jy meng te veel met daardie Pinkstermense die hele tyd.”
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Ek het gesê, “Dan, laat die Metodiste kerk dit borg. Ek sal kom.”

Dit was anders. Sien? Hy het gesê, “Wel, natuurlik, ek's nie die Metodiste kerk nie. Ek behoort net 
aan hulle.”

Ek het gesê, “Dis reg. Sien? Hulle is diegene, die Pinksters, is diegene wat hulle deure oopmaak. 
Sien? Dis diegene waar ek by kan uitkom. En soveel as wat hulle sal wil oopmaak, wel, ons is gereed om 
in te kom.”

Soos in die Openbaring, die 3de hoofstuk, het gesê, “Ek staan by die deur en klop. As iemand my 
stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met 
my.” En dit was Jesus. Almal van ons weet dat dit Christus was, en Hy is die Woord. Dis reg. Hy is die 
Woord.

En so is die Volle Evangelie Sakemanne 'n oase waar ons bymekaar kan kom. Geen kerke borg dit nie. 
Hulle almal, tesame, die mense vanuit die kerke, en ons kom bymekaar en hou gemeenskap, oor die 
wêreld, oral oor.

13

En ek het gehelp vestig baie, baie, baie hoofstukke dwarsdeur die hele wêreld, deur die Volle 
Evangelie Sakemanne. Ek is dankbaar vir daardie geleentheid wat vir my gegee is. Hier binne, sal die 
sakemanne dit borg. Dan, al die kerke, hulle wil kom, in elk geval.

Maar, dan, as.... Ek wil nooit iemand uit hulle kerk probeer trek nie. Bly net reg in jou kerk en 
versprei die Lig. Sien? Wees 'n ware Christen. Jou pastoor sal jou waardeer. 'n Ware, getroue, egte 
heilige, enige mens wat in God glo sal so 'n persoon soos daardie waardeer. Ja.

Nou, ek dank die broer hier, en sy vrou, en hierdie tak, vir hierdie geleentheid. En mag hierdie 
hoofstuk groei. Mag die seëninge van God op dit rus, en 'n instrument in God se hande sal word, om 
honderde en honderde mense te red voor die Koms van die Here; en al die res van julle vergaderings of 
verteenwoordigers van die takke hier.

In die Boek van Psalms, nou, ek wil praat oor 'n baie vreemde onderwerp, vanaand, net vir 'n rukkie. 
Ek het 'n paar Skrifte hier neergeskryf. En ek het gedink miskien dat, vanaand, ek sou oor iets anders 
praat. Maar, sien die tyd het verby gegaan, wel, ek wou nie so lank bly nie, so ek het net hier omgeblaai 
en nog meer Skrifte bygekry. En ek wil praat oor die onderwerp van: Die Wegraping. Sien?

14

Nou, ons glo dat daar sal 'n Wegraping wees. Alle Christene glo dit, dis Bybel lesers, glo dat daar sal 
'n Wegraping wees.

En nou om te lees vir 'n bietjie agtergrond, lees ons die 25ste Psalm. Ek bedoel.... Verskoon my. Die 
27ste Psalm: 1 tot 5 verse.
15

Die HERE is my lig en my heil; vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: 
vir wie sou ek vervaard wees?

As kwaaddoeners teen my naderkom om my vlees te eet-my teëstanders en my 
vyande, ja myne-struikel hulle self en val.

Al word 'n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; al staan 'n oorlog teen my 
op, nogtans vertrou ek.

Een ding het ek van die Here begeer dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag 
woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in 
sy tempel.

Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van 
sy tent; Hy verhef my op 'n rots.

Mag die Here Sy seëninge voeg by daardie lees van Sy Woord.

Nou, vandag, gepraat oor hierdie onderwerp, en nou sommige van julle mag verskil, die rigting wat ek 
neem. Maar hoeveel hierbinne glo dat die Bybel leer daar sal 'n Wegraping van die Kerk wees? [Gemeente 
sê, “Amen.”] Ja, meneer. Dis reg, presies, 'n wegraping van die Kerk. Of jy 'n Metodis, Baptis, 
Presbiteriaan, of wie jy ook al is, Pinkster, daar sal 'n wegraping wees.

16

En ek dink dat, so gepraat, ek probeer nie hier kom om iets te sê wat ek dink die mense sou behaag 
nie. Ek was nog nooit skuldig daaraan nie. Ek wil hier staan en iets sê soos ek gelei voel om dit te sê, 
wat ek dink vir julle 'n hulp sou wees, iets wat jou verder sal help met jou ondervinding met God, as jy 'n 
Christen is; en as jy nie 'n Christen is nie, jou so skaam sal maak vir jouself, dat jy 'n Christen sal word. 
En dis die doel dat ek altyd probeer om my gedagtes in lyn te hou, soos die Here my sou lei.
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Nou, ons is gewaarsku, soos die Doktriene van Hierdie in die laaste dae sal bespot word. As jy wil, 
laat ons Dit net lees, vir 'n oomblik. Dis in Tweede Petrus, die 3de hoofstuk. Laat ons net 'n oomblik 
hieroor lees. Die 3de hoofstuk, en die derde en vierde verse. Laat ons sien of dit nie reg is nie.

17

Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat 
volgens hulle eie begeerlikhede wandel,

En sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? ... Want vandat die vaders ontslaap het, 
bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.

Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit 
water en deur water ontstaan het deur die woord van God.

Waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het.

Nou sien ons dat, die rede dat hierdie onderwerp so onbelangrik geag word, is omdat die profeet hier 
gesê het dat in hierdie laaste dae spotters sal kom en hierdie dinge sal sê. Sien? Dis voorspel, die rede 
waarom die mense vandag optree die manier hoe hulle optree. Wel, jy kan dit sekerlik verwag, want die 
Bybel het dit gesê. “In die laaste dae so sal hulle wees roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot 
meer as liefhebbers van God; onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, sonder liefde vir die goeie; wat 'n 
gedaante van godsaligheid het, en ontken die krag daarvan; draai weg van sulkes.” Kan ons kyk na 'n 
nabootsing van die Waarheid? Sekerlik.

18

Toe Moses afgegaan het na Egipte, om die kinders van Israel te verlos, met net 'n stok in sy hand vir 
bevestiging, met die God van die Hemel by hom, het hy 'n wonderwerk gedoen. Toe het daar nabootsers 
gekom, en dieselfde ding gedoen wat hy gedoen het. Sien? Toe, kom hulle tweede, nadat hy dit eerste 
gedoen het. Dan kom hulle, want hulle het na wat hy gedoen het nageboots, die oorspronklike 
nageboots. Ons vind dit.

19

En nou sê julle, “Wel, dit was in die dae van Moses.”

Maar dieselfde Skrif sê dat hulle weer sal kom in die laaste dae. “'n Jambres en Jannes het Moses 
teengestaan, so sal hierdie manne van verdorwe verstand aangaande die Waarheid.” Sien? Nabootsings, 
alle soorte van dinge om die mense te ontstel. En dan as....

Hierdie Wegraping wat in vervulling kom, en enigiets wat God het in die lyn van Sy Woord, is daar 
altyd iets wat gebeur om Dit te ontwrig as hulle kan. Dis Satan se doel om dit te doen.

Soos die broer hier, van die dienste daarbo by Las Vegas, het gesê, “Satan het gesê die wêreld was 
sy heerskappy, en dit is sy hoofkwartiere daarbo.”

Ek weet dat Satan die god is van hierdie wêreld. Elke nasie onder die hemel word beheer deur hom. 
Presies. Hierdie wêreld behoort aan Satan, maar Jesus sal dit oorneem. Hy het dit eendag aan Hom 
aangebied. En Hy het dit geweier, maar, het Hy gesê, want Hy het geweet Hy sou die Erfgenaam van dit 
wees in die tye wat kom.

“Spotters.” Ons neem net vir 'n paar oomblikke oor daardie een woord, voor ons voortgaan. 
Spotters!
20

Ek het 'n koerant gelees, omtrent twee weke gelede, in Tucson, waar 'n Engelsman van Engeland af 
'n stelling gemaak het. Dis hoof opskrifte in die koerant, dat die kruisiging van ons Here Jesus Christus 
was slegs vals, tussen Pilatus en Jesus, dat Hy gekom het om te maak ... net om van Homself iets te 
maak. En daar's geen manier wat ons aan hulle dit kan tee bewys nie, want al die dinge van God is om 
deur die geloof te ontvang. Ons moet dit glo. Nou, hy het vooruit gegaan om 'n beskrywing te gee 
hoedat dit gedoen kon word.

Hier nie lank gelede nie, in daardie groot nasie, Londen, in Engeland, liewer, waar dat John Wesley en 
Charles, en baie van daardie groot predikers van die vroeë dae, Spurgeon en hulle, het die Evangelie 
verkondig in die hooi markte en oral daar. Hulle het daardie boodskap afgewys vir hule dag, en kyk wat is 
hulle in hierdie dag.
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Daar is waar Broer Williams en hulle is vanaand. Dis een van die laagste versonke lande in die wêreld. 
Ek was oor die wêreld, maar ek weet nie van enigiets wat so buite-egtelik is as Engeland nie. Dis.... Billy 
Graham het dieselfde ding gesê. Wel, hy moes sy vrou uit die parke neem, hoe die dade van tussen mans 
en vroue aan die gang was, in die openbaar, in die parke. Toe ek daar was, ek het nooit enigiets gesien 
wat 'n persoon se hart meer sou breek as dit wat aan die gang was in Engeland; wat die geleentheid 
gehad het, wat eenkeer die wêreld gelei het in 'n hervorming. Wys net hoe dit kan val.

Maar, julle sien, wat doen dit, die boodskap wat toe uitgegaan het, die Engelsman probeer daardie 
selfde boodskap hou vir vandag. Dit sal nie vandag werk nie. Dit sal nie werk nie. Hoe sou....
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Wat as Moses sou gekom het, sou Noag se Boodskap gebring het, “Ons sal 'n ark bou en met die Nyl 
afvaar”? Dit sou nie gewerk het nie. En nog minder sou Jesus se Boodskap ooit gewerk het vir Moses. En 
ook sal Wesley se Boodskap nooit werk in Luther; of Luther se Wes- ... boodskap, omgekeerd.

22

En vandag, ons, ons laaste groot hervorming was Pinkster. En vandag beweeg ons weg van dit af. 
En die Pinkster boodskap sal nie meng met Hierdie nie, want dis 'n ander dag. Dis die hele Woord van 
God, maar dis 'n gebou. Soos die voete, arms, wat opkom, dit vorm 'n Bruid vir die Wegraping. Sien? 
Moenie daardie mense van destyds misplaas nie; hulle het hulle Boodskap gelewe. Almal van hulle sal 
uitkom, hulle wat in die Bruid was.

Net soos die lewe wat deur 'n koringaar gaan. Dit los die koring, die dop, maar die koring vorm 
homself soos die koringkorrel wat in die grond geval het.

Hier nie lank gelede nie, het ek 'n boek gelees wat 'n sekere Duitser geskryf het, en kritiek gelewer 
het. Hy het gesê, “Van al die fanatici in die wêreld, William Branham oortref hulle almal.” Hy het gesê, 
“Wel, hy's niks behalwe 'n.... Hy's 'n towenaar. Hy doen hierdie dinge.” Sien, die man, weet nie.

23

Maar, dan, die man was 'n kritikus. Hy het nie eens in God geglo nie. Hy het gesê, “'n God wat kon 
sit in die donker eeue, Sy hande oor sy Sy maag vou, en lag vir 'n klomp Christene; moeders, en Sy Eie 
dissipels, veronderstel was om te wees; moeders met kindertjies en dinge, en laat leeus hulle opvreet; 
en nooit eens 'n hand lig nie.” Julle sien waar die vleeslike verstand, waar geleerdheid en dinge, kan nie 
die visioen kry nie? [Gemeente sê, “Amen.”]

Daardie koringkorrel moes in die grond val. Net soos Jesus moes val, om weer op te staan, so moes 
die kerk van pinkster ook val. Dit moes in die grond ingaan, daardie donker eeue. Enige koring wat.... 
Enige korrel wat in die grond ingaan, moet lê in daardie donker tyd, om voort te bring.

24

Maar dit het begin ontkiem met Martin Luther. Kom deur Wesley. Dan deur na Pinkster. Nou in, om uit 
te gaan na die korrel. En die denominasionele stelsels wat hulle agtergelaat het, is nou stingels, dis al. 
Dis om verbrand te word, die denominasionele stelsel. Maar die ware koringkorrel wat uitgekom het uit 
elkeen van daardie hervormings sal weggeraap word in die Bruid. Dit en almal saam maak die Bruid.

Nou vind ons uit, daar in Engeland, het hulle die kruisiging nageboots, nie lank gelede nie, het 'n 
klomp van daardie mense, daardie lang ... kinders met daardie lang hare en dinge, en skree, noem Jesus 
“daddy-o” en al daardie goed. Sulke skuim!

25

Nou sê julle. “Dis in London, Engeland.”

Kyk wat was in die koerant verlede week, hier in Amerika. Een of ander groot doktor in 
godsgeleerdheid, van 'n goeie skool, het gesê dat die kruisiging 'n bedrogspul was. Hy het gesê dat, 
“Jesus het net probeer voorgee om so te wees; toe Hy die onkruid gedrink het.”

En ons vind dit in Génesis, waar dit van gepraat word. Dis 'n onkruid soos dagga of iets. Dit word 
daar in die Midde-Ooste gevind. En as jy dit drink, sal dit jou laat slaap. Miskien.... En jy's soos 'n dooie, 
stort ineen, alles, vir twee of drie dae op 'n keer.

Hy het gesê, “Toe hulle Hom asyn en gal gegee het, dat dit alles moontlik die dagga was. En toe 
hulle dit doen, en vir Hom dit gegee het, het Hy slap geword soos 'n dooie. Hulle het Hom in die graf 
gesit, en Hom daar neergelê. Na twee of drie dae, sekerlik, gaan terug, toe was Hy weer wakker, alles 
was reg.” Hy het gesê, “Hy het na Indië gegaan en daar êrens gesterf, 'n gewone dood, probeer om 'n 
godsdiens te vervals.”

26

In die eerste plek, daardie kritikus, wat is die probleem met die mense? Sien, dis net hierdie dag 
waarin ons lewe, spotters, sien, die dag wanneer die profesie vervul word.

God het Sy Woord bepaal vir elke tydperk, en elkeen van daardie eeue moet dit manifesteer. En Hy 
ook mense vir daardie eeu voorbestem, om daardie Woord te vervul. Elke keer wanneer Hy Sy Woord 
bepaal, het Hy 'n man daarvoor uitverkies. Toe Hy Moses se tyd bepaal het, het Hy Moses bestem tot 
Dit. Toe Hy die tyd bepaal het vir die Seun van God om gebore te word, is Hy bestem vir dit. Elke eeu, 
bepaal Hy Sy man, voorbestem, soos die Bybel gesê het. Niks....

27

As God oneindig is, Almagtig, vol mag, alomteenwoordig, alwetend, wel, Hy weet alles van die begin 
af. So, Hy het geweet. Daar's niks buite orde nie. Dis net ons wat dink dit is. Alles is onder beheer. Kyk 
terug in Sy Woord en sien wat Hy doen, dan sal ons 'n begrip kry.

Nou, dink net. In die eerste plek, as daardie prediker sou gedink het, toe hulle daardie asyn en gal in 
Sy mond gesit het, het Hy dit uitgespoeg. In die eerste plek, het Hy dit nie geneem nie. Sien? Net 
spotters wat opkom! Nog 'n ding, hoe het hierdie Jesus van Násaret, hoe het Sy lewe ingepas in elke 
profesie van die Ou Testament? Hoe kon dit gewees het? Dit kon nie gebeur het sonder dat dit 
verordineer  was  deur  God  nie.  Sy  lewe  vervul  elke  profesie  van  die  Ou  Testament.  Nog  'n  ding,  as

28



6The Rapture

daardie dissipels Hom vervals het, hoekom het elkeen van hulle 'n martelaar gesterf. En selfs apostel 
Petrus het gesê, “Draai my kop onderstebo. Ek's nie waardig om soos Hy te sterf nie.” Hoe hulle Andreas 
geneem het en hom sykant toe gedraai op die kruis. Hulle, elkeen, het hulle getuienis verseël in hulle eie 
bloed. Hulle het Hom geglo en Hom liefgehad, en hulle lewens gegee vir Hom. As Hy 'n bedrieër was, hoe 
sou hulle dit ooit kon gedoen het? Sien? Die geestelike toepassing, die mense kan dit net nie begryp nie.

Hier was 'n vername man hier, nie lank gelede nie, een of ander vername rabbi wat geskryf het, 
“Moses, toe hulle die Skelfsee oorsteek,” het gesê, “dit was nie werklik water nie. Die waters het nooit 
opgestyg soos 'n muur nie.” Hy het gesê, “Wat dit was, bo by die ander kant van die Dooie See, was 
daar 'n klomp riete. En hulle het deur die water riete gegaan, die riete van die water. Geen water nie. 
Net 'n klomp riete, 'n see van riete wat hulle deur gegaan het.” En baie geestelikes glo dit, hulle, en 
aanvaar dit.

29

Hier nie lank gelede nie, toe hierdie eerste ruimtevaarder wat opgegaan het, toe hy terug kom, het 
hy niks van God gesien nie. Selfs predikers was verstom. Hulle het gedink God lewe daarbo êrens, 'n 
honderd-en-vyftig myl hoog.

Wel, goeiste, hoe geleerdheid en wysheid van hierdie wêreld die kerk in 'n klomp onkruid verander 
het! Die.... Geleerdheid en die opvoedkundige stelsel, wetenskap en beskawing, is van die duiwel. Dis die 
duiwel se beskawing. Die Bybel het so gesê.

30

En ons beskawing wat kom sal niks te doen hê met hierdie beskawing nie, glad nie. Dis niks daarvan 
nie, glad nie. Daar sal 'n ander beskawing wees, in hierdie beskawing en hierdie wetenskaplike wêreld 
wat ons het. Meer wetenskap, wetenskaplik ons raak, lei ons net verder na die dood toe, strikke om 
dood te maak, en alles. In daardie nuwe Beskawing, sal daar geen dood, geen siekte, smart, of geen pyn 
wees nie. Sien? Daar sal sal niks Daarvan wees nie. So hierdie beskawing sal moet vernietig word, want 
dis van die duiwel.

Ons vind uit, dat in Génesis 4, dat Kain se mense met beskawing begin het, dorpe en stede gebou, 
ensovoorts, en instrumente van musiek, en word wetenskaplikes. En die mense het verder weg gegaan 
van God, en tog godsdienstig. Maar toe Set se mense kom, toe hulle begin kom het, roep hulle die Naam 
van die Here aan.

31

Ai, praat van 'n subtiele een!

Ek's nie hier om enigiemand se gevoelens seer te maak nie, iets te sê omtrent 'n kerk nie. En as jy 
hier is, en aan hierdie kerk behoort, ek sê dit nie om julle gevoelens seer te maak nie; want net soveel 
goeie mense daarbinne is, is wat daar in ander kerke is. Maar ek het in Shreveport verlede week gelees, 
waar die Katolieke kerk 'n stelling gemaak.

En ons sien nou waar hulle almal saam kom by die groot ekumeniese raad, ensovoorts, net presies 
vervul wat die Bybel gesê het hulle sou doen. Net presies.

Nou ons vind uit hulle het gesê, “Wel, die Bybel …” Party van die Protestante wil in besit bly van 
daardie Bybel. “Wel,” het hulle gesê, “die Bybel was niks behalwe 'n boek nie, 'n geskiedenis van die kerk, 
en hulle het dit nie in literatuur gehad tot omtrent tweehonderd vyftig jaar gelede nie. Dit was nog altyd 
die kerk.” Het gesê, “Dit was die kerk, nie die Bybel nie, en die Bybel is net 'n geskiedenis van wat die 
kerk gedoen het.” Wat 'n Subtiele leuen is dit nie! Wel, ons het die Bybel al vir drieduisend jaar. Die Ou 
Testament was geskryf in die Skrif, vir honderde en honderd jaar voor die koms van Christus. Net 'n 
subtiele ding van die duiwel!

32

En ons vind uit in hierdie dag, wanneer hierdie groot beskimping en spot met die Bybel, en probeer 
om Dit weg te neem, moet God die kerk oordeel volgens iets. Hy kan nie regverdig wees net....
33

Hulle kan nie afgaan in hierdie straat en my arresteer, en sê ek ry dertig myl per uur in 'n twintig myl 
sone, tensy daar iets is om te sê dat ek's net toegelaat om twintig myl te ry. Dit moet daar wees.

En God gaan die kerk oordeel, gaan die mense oordeel, eendag. Ons weet dit. Daar's 'n Oordeel aan 
die kom. So as Hy dit gaan oordeel volgens die Katolieke kerk, watter Katolieke kerk? As Hy dit gaan 
oordeel volgens die Metodiste, dan is die Baptiste verlore. As Hy dit oordeel volgens die eenheid, dan is 
die tweeheid verlore. Sien? Met wat gaan Hy dit oordeel? Hy het gesê Hy sal dit oordeel volgens 
Christus, en Christus is die Woord. So dis die Woord van God, dat God sal oordeel. “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 
kom woon. Dieselfde gister, vandag, en tot in alle ewigheid.” Sien? So, Hy sal dit oordeel volgens Sy 
Woord.

En nou vind ons uit dat in hierdie dag, wanneer hulle probeer die Bybel weg vat, “Aanvaar die kerk. 
Die Bybel; wil Dit nie hê nie. Die kerk,” sodat hulle net enige soort van 'n geloofsbelydenis kan maak, of 
enigiets anders, en daar volgens lewe.
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Wel, soos ek nou die aand in Shreveport gepraat het. Met die nagmaal, toe hulle daardie offerlam 
doodmaak gemaak het, moes daar geen “suurdeeg onder hulle wees nie, deur die hele sewe dae,” geen 
suurdeeg, geen brood met suurdeeg nie. Alle suurdeeg moes weggeneem word. Dit verteenwoordig die 
sewe kerkeeue wat ons hier in die boek kry, en daar's geen suurdeeg nie. Wat? Daar is iets gemeng met 
Dit. En ons meng geloofsbelydenis en denominasie, enigiets anders, met die Woord, en probeer steeds 
om dit die Woord te noem. “Geen suurdeeg, vir die hele sewe dae nie.”

34

Wat vandag te ete is, moenie probeer om dit te hou vir môre nie. “Verbrand dit met vuur, voor die 
daglig kom,” want daar's 'n nuwe Boodskap wat voortkom, en 'n nuwe ding. Sien, probeer dit oorhou, 
maar dit was die gesindheid van die kerk. 'n Herlewing gaan uit, en die eerste ding wat jy hoor, binne 
omtrent drie jaar, het hulle 'n organisasie begin. 'n Denominasie begin, organisasie.

35

Maar het julle opgelet? Hierdie gaan nou al vir twintig jaar, en daar's geen organisasie nie. En daar 
sal nooit wees nie. Hierdie is die einde. Die koring het weer terug gekom na die koring. Die koring het 
weer terug gekom na Sy korrel. Die dop het van Dit weggetrek. En die koring moet in die 
Teenwoordigheid van die Seun lê, om ryp te word.

Is dit nie 'n vreemde ding, dat, nie lank gelede nie, op die Ooskus, die groot verduistering? Hulle kon 
dit nie verstaan nie. Texas was verlede week in duisternis. Hulle kan dit nie verstaan nie. Besef julle nie 
dat dit 'n teken is nie? Weet julle nie dat die nasies verbrokkel nie? Israel is in haar tuisland. En hierdie 
tekens dui aan ons is aan die einde. Dieselfde tyd toe die duisternis kom, weet julle nie dis 'n teken wat 
die profeet gesê het nie? Ja. “Maar daar sal Lig wees teen die aandtyd,” dat daar 'n Lig sal voortkom in 
die aandtyd, terwyl die donkerte aangaan soos hulle nou aangaan.

36

Kyk net na hoe dit uitgedoof was. Die pous het hierna toe gekom.37

Onthou, by die tabernakel, toe hulle.... Julle het die bande. Ek reken, almal van julle neem hulle. Hoe 
dat die Here daardie dag gewys het, in die tabernakel, presies waar daardie kerkeeue sou wees en hoe 
hulle sou wees! Ek het hulle uitgeteken daar op die bord, daardie kerkeeue wat julle hier geteken sien in 
'n boek. En as daardie Heilige Gees nie afgekom het in 'n groot Pilaar van Vuur nie, en het reguit 
teruggegaan na die muur en dit uitgeteken, Hyself, terwyl drie of vierhonderd mense daar sit, en toekyk!

En net toe die pous hier begin het, het die maan op een of ander manier verduister. En hulle het 
hulle foto's op dieselfde manier geneem soos dit uitgeteken was op die platvorm. Nou hy het sy reis hier 
op die dertiende begin, dertien trappe geklim, die nagmaal bedien vir dertien, 'n nasie wat se nommer 
dertien is, en duisternis is oral. Sien julle nie waar ons is nie? Ons is by die endtyd.

“Spotters sal opstaan in die laaste dag, en sê, 'Daar's geen verskil in die tyd as wat dit was, as toe 
ons vaders ontslaap het nie.'”

Maar wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, lig op jou kop, maak gereed. Iets kan enige tyd gebeur, 
Christus kom vir Sy Kerk.

Nou, hulle glo dit nie, want dit is 'n ... dis 'n.... Hulle, hulle veronders-.... Hulle besef nie dat hulle is 
diegene wat die Skrifte vervul nie. Die mense besef nie werklik dat, hierdie dinge wat hulle doen en 
hierdie dinge wat hulle sê, dat hulle die vervulling van die Skrifte is.

38

Hoe min het Kajafas, die hoëpriester, en al daardie priesters in daardie dae, wat Hom gespot en 
vermakerig was, het nie geweet dat, die einste God wat hulle oor gesing het, “My God, waarom het U 
My verlaat?” Die 22ste Psalm, “My hande en My voete het hulle deurboor.” En dit gesing in die tempel, en 
Hom sterwend op die kruis daarbuite. Min het hulle geweet dat hulle dit doen. Selfs Jesus het gebid, 
“Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie.” Want, hulle was werklik voort bestem, volgens 
die Skrifte, om blind te wees.

Het julle geweet die Protestant en Katoliek kerk is voorspel, in die laaste dae, om blind te wees, 
dieselfde ding, in die Skrifte, met Christus aan die buitekant, probeer om in te kom? “Omdat jy sê, 'Ek is 
ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en 
beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie, en weet dit nie,” Openbaring 3. Daar het julle dit, weer 
terug na die blindheid, vertrap die dinge van God, asof (hulle) Dit beteken niks vir hulle nie, spot en maak 
misbruik daarvan. Dis wat die Bybel gesê het.

39

Maar, vir die Kerk, die Bruid, is die Wegraping 'n openbaring vir Haar. Dis aan Haar geopenbaar. Dat, 
die openbaring, die ware Bruid van Christus sal wag vir daardie openbaring van die Wegraping.
40

Nou, dit is 'n openbaring, en 'n openbaring is geloof. Jy kan nie 'n openbaring hê sonder geloof nie. 
Geloof is 'n openbaring, want dis iets wat aan jou geopenbaar is. Geloof is 'n openbaring. Geloof is iets 
wat geopenbaar is aan jou, soos dit aan Abraham was, wat enigiets teenstrydig met wat aan hom 
geopenbaar is glo, asof dit nie so was nie. Nou, geloof, dis wat geloof is, is die openbaring van God. Die 
Kerk is gebou op 'n openbaring, die hele ganse Liggaam.
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Hier 'n paar weke gelede, het ek met 'n goeie Baptiste prediker gepraat. Hy het gekom om iets met 
my te bespreek. Hy het gesê, “Ek hou van jou as 'n man, maar,” gesê, “jy's heel deurmekaar.”
41

Ek het gesê, “Help my dan, om reg te kom,” (hy het gesê ... ) “dis met die Skrif.”

Hy het gesê, “Ons sal nooit in staat wees, Broer Branham, om die dinge bymekaar te kry tot ons elke 
Woord op Woord, op Woord, presies volgens die Grieks, ensovoorts.”

Ek het gesê, “O, meneer, jy weet beter as dit.” Ek het gesê, “Selfs in die Nicaea Raad, terug so ver 
soos dit, driehonderd jaar na die dood van Christus, het hulle steeds debateer watter student van Grieks 
reg was. Jy kan weet. Dis 'n openbaring, die hele ding. Is op- …”

Hy het gesê, “Ek kan nie openbaring aanvaar nie.”

Ek het gesê, “Hoe kan jy dan Christus aanvaar?”

Hy het gesê, “Wel, die Bybel het gesê 'Hy wat glo is ... aan Jesus Christus, het ewigdurende Lewe.'”

Ek het gesê, “Dit is waar. Dit het ook sê dat geen mens kan Jesus die Christus noem slegs deur die 
openbaring van die Heilige Gees wat dit aan hom openbaar.” Sien? Daar het julle dit, reguit weer terug, 
gaan reguit terug na die openbaring. Dit moet geopenbaar word, in die Bybel.

Kain en Abel het nie 'n Bybel gehad om te lees nie, maar dit was geopenbaar aan Abel, deur geloof, 
wat 'n openbaring is. Abel het 'n voortrefliker offerhande aan God geoffer as dié van Kain. Omdat, God 
getuig het dat hy regverdig was.

42

Toe Jesus gevrae was hier in, Matthéüs 16: 17 en 18. Ons het nie tyd om dit te lees nie, maar as 
julle dit wil neerskryf. Hy het gesê, “Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is?”

“Een van hulle het gesê U is 'Moses, Elía, of sovoorts.”

Hy het gesê, “Maar wie sê julle is Ek?”

Hy het gesê, “U is die Christus, die Seun van die lewende God.”

Hy het gesê, “Geseënd is jy, Simon, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou 
geopenbaar nie. My Vader wat in die Hemel is het Dit aan jou geopenbaar. Op hierdie rots,” die geestelike 
openbaring van Wie God is, Wie Jesus is. En Hy is die openbaring van God, God wat vlees geword het en 
geopenbaar is aan die wêreld.

“Hy was in die wêreld. God was in Christus, het die wêreld met Homself versoen, geopenbaar wat 
God was, in 'n liggaam van vlees.”

“U is die Christus, die gesalfde Een, die Seun van God.”

Hy het gesê, “Vlees en bloed het dit nooit aan jou geopenbaar nie, maar My Vader wat in die Hemel 
is het dit aan jou openbaar. Op hierdie rots sal Ek My Kerk bou, die openbaring van die Woord in Sy 
seisoen. Ek sal My Kerk bou, en die poorte van die hel kan nie Daarteen standhou nie.”

Die Boek van Openbaring is die laaste Boek van die Bybel. Dis verseël aan ongelowiges. Daar in, sê 
die Bybel, in die 22ste hoofstuk: “Wie ook al een Woord daaruit sal wegneem, of een woord daarby sal 
voeg, sal Ek sy deel wegneem uit die Boek van die Lewe.” Ons besef dan, dat, dit was heeltemal gegee 
vir gelowiges. En Dit maak die Boek van Openbaring oop en openbaar Wie die Outeur is van hierdie hele 
Boek. “Hy word aanskou as Alfa en Oméga,” van Génesis tot Openbaring, Jesus Christus net dieselfde, 
regdeur. En openbaar Sy volledige misterie van Homself, en Sy planne vir Sy kerkeeue wat kom, en was 
daarin verseël deur Sewe Seëls.

43

Nou, die Boek was geskryf, maar onthou, dan, Dit was verseël met Sewe Seëls. En hierdie Sewe 
Seëls word nie oopgemaak (Openbaring 10) totdat die weerklank van die laaste aardse engel op die 
aarde, Openbaring 10:7 nie. Sien? “En in die dae van die weerklank van die laaste engel se Boodskap, 
sewende engel, moet die verborgenheid van God volbring wees in daardie eeu.” Dit, en dis die eeu waarin 
ons lewe.

44

Ons weet almal ons lewe in die Laodicése Eeu. Daar sal nooit 'n ander eeu wees nie. Dit kan nie 
wees nie. So, ons lewe in die Laodicése Eeu. En hierdie Sewe Seëls wat in daardie Boek gehou word, is 
'n misterie vir die mense, moet oopgemaak word op daardie dag. Dis wat Hy belowe het. Nou, daar sal 
niks wees buite die Woord nie, want jy kan nie byvoeg tot die Woord nie of wegneem van die Woord nie. 
Dit moet altyd dieselfde Woord bly. Maar die openbaring is om die Waarheid te openbaar Daarvan, wat 
Dit is, om Dit te laat pas by die res van die Skrif. En dan bevestig God dit om die Waarheid te wees. 
Sien?
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God het geen interpreteerder nodig nie. Hy is Sy Eie interpreteerder. Hy doen Sy Eie interpretasie, 
deur dinge te laat gebeur wat Hy gesê het sou gebeur. Soos, in die begin, het Hy gesê, “Laat daar lig 
wees,” en daar was lig. Dit het nie enige interpretasie nodig nie. Dit was bevestig.

45

Nou, Hy belowe sekere dinge in hierdie laaste dag, in die Skrif. Wel, daar was dit.

Dis hoe Jesus die Seun van God was. Hy het belowe om Hom te stuur. Toe Hy hier op die aarde was 
in Sy dae, en die mense kon Hom nie glo nie, het Hy gesê, “Ondersoek die Skrifte, want in Hulle dink julle 
het julle die Ewige Lewe, en Dit is Hulle wat van My getuig. As Ek nie die werke van my Vader doen nie, 
moet My dan nie glo nie. Maar as julle My nie kan glo nie, glo die werke wat Ek doen, want hulle getuig 
Wie Ek is.”

Wel, dan, in Wesley se eeu, die werke wat hy gedoen het getuig wie hy was.46

In Luther se eeu, met hervorming, wel, sekerlik, dit getuig wie hy was.

In die dae van die Pinksters, die herstel terug van die gawes, die herstel van die gawes, in tale 
gepraat en duiwels uitgedryf, en die gawes, wel, dit getuig daarvan. Dit was geen grap daaroor nie. 
Mense het gesê, toe dit aanvanklik opgestaan het.... Ek het die boeke gelees oor die geskiedenis van 
Pinkster. Hulle het gesê. “Dit sal nie lank bly nie. Dit sal uitfbrand.” Dis steeds aan die brand. Waarom? Is 
omdat jy dit nooit sal verdryf nie. God het gesê dit sou daar wees. Dis daardie deel van die Woord, en 
net so min kan jy iets daaromtrent doen.

En dan wanneer die Bruid geroep word, hoe gaan jy dit stop? Dis die openbaring van die manifestasie 
van die Woord wat waar gemaak is. En ons lewe in daardie dag; eer aan God; die openbaring van die 
verborgenheid van Homself.

Nou, die Wegraping is net.... Hierdie Wegraping waarvan ons praat, is net vir die Bruid. Onthou, die 
Bybel het gesê, “En die res van die dooies het nie gelewe vir 'n duisend jaar nie.” Hierdie groot 
Wegraping! As daar nie 'n Wegraping is nie, vriende, waar staan ons? Wat gaan ons doen? Watter eeu 
lewe ons in? Watter belofte het ons? Daar gaan 'n Wegraping wees. Die Bybel sê dit sal wees. En dit sal 
slegs vir die uitverkorenes wees, die Uitverkore Dame, die Bruid in hierdie dag, wat uitgetrek word, die 
Kerk.

47

Die wor- ... einste woord kerk beteken “uitgeroep uit.” Soos Moses 'n nasie geroep het uit 'n volk, so 
roep die Heilige Gees 'n Bruid uit die kerk; 'n Kerk uit 'n kerk; lidmate, van elke denominasie, vorm dit die 
Bruid, 'n Bruidsboom. Dis in die band, The Bride Tree. 'n Bruid wat uitkom, roep, en dis die een wat die 
Bruid boom is. Die Bruid, liewer, is die Een wat in die Wegraping gaan wees; dit, alleen, niks behalwe die 
Bruid, die uitverkorenes diegene voorafgeken deur God van die begin af, die Vader se geestelike gene.

Laat my net 'n oomblik hier stilstaan. En ek raak senuweeagtig, dink ek gaan julle, gaan julle te lank 
hou.

Maar, let op, kyk, elkeen van julle mense. Weet julle, jare voor jy gebore is, was jy in jou vader se 
gene? [Gemeente sê, “Amen.”] Dis reg. 'n Kiem, 'n saad, was in jou vader; kom van die manlike geslag, 
nie die vroulike nie. Sien? Die vroulike het die eier, in beddinggrond. Maar die saad kom van die va-.... 
Nou, sê, in my vader....

48

Of, my seun wat hier sit, toe ek sestien jaar oud was, was my seun in my. Ek het hom nie geken nie, 
maar hy was daar. Nou, deur 'n beddinggrond, deur 'n heilige huwelik, word hy die beeld van my. Ek ken 
hom. Ek kan gemeenskap hou met hom. En hy kom net in die tyd wanneer dit die regte tyd is.

Nou, so was jy daar, as jy die Ewige Lewe het, was jy 'n ... in God voordat daar ooit 'n wêreld was. 
Jy is 'n deel, 'n seun van God, 'n eienskap van God. Hy het geweet die einste eeu dat jy sou kom. Hy het 
jou voorbestem vir daardie eeu, om daardie plek te neem, en niemand anders kan dit neem nie; maak nie 
saak hoeveel nabootsings en dinge nie. Jy moet daar wees, want Hy het geweet jy sou daar wees. Nou 
is jy gemanifesteer. Nou kan jy gemeenskap hou met Hom, en dis wat Hy wil hê. Hy verlang na 
gemeenskap, om aanbid te word. Maar as jou lewe nie dit ... was altyd 'n eienskap in God, is jy net 'n 
nabootsing van Christendom. Sien? Daar sal miljoene en biljoene van hulle wees, hulle sal net nabootsers 
van Christendom wees.

49

'n Opmerking wat ek net onlangs gemaak het. Ek het Broer Demos Shakarian dopgehou daar oorkant, 
hoe hulle beeste verbaster, kyk na die proefbuise, ensovoorts, wat geneem is deur dokters, en hou 
hierdie dinge dop.

50

In die letterlike ontslaan van die manlike, daar's sowat 'n miljoen kieme wat voortkom van die manlike 
elke keer. En ietwat van 'n miljoen eiers kom van die vroulike op dieselfde tyd. Maar het julle geweet, in 
al daardie klein kieme wat rondbeweeg, 'n miljoen van hulle, is daar net een van hulle wat tot die lewe 
verordineer  is,  en  daar's  net  een  eier  vrugbaar?  En  daardie  klein  kiem kruip  reg  op  deur  elke  een  van
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daardie ander klein kieme, regoor die top van elke klein kiem wat net soos hy lyk, en kom oor die top van 
hulle en kom hiernatoe, en vind daardie vrugbare eier en kruip daarin. En dan sterf al die res van hulle. 
Wel, praat van die maagdelike geboorte, o, dis nie halfpad so geheimsinnig as wat 'n fisiese geboorte is 
nie, hoe dit voortbestem is, voortbestem is deur God!

Nou, in die begin, destyds, baie jare gelede voor daar 'n tyd begin het, jy, as jy 'n wedergebore 
Christen is, vanaand, was jy in God, jou Vader. Dis hoekom, wanneer jy in hierdie lewe kom en 
Christelikheid bely, wel, alles loop verkeerd, toe het jy gewonder waarom dit so is, en alles. Dit, jy het 
gewonder daaroor. Maar, eendag, het Iets jou getref. Wat was Dit? Dit was daardie Lewe daarbinne, van 
die begin af. En as dit....

Soos my storietjie oor die arend, ontdek dit, en sy moeder vind die arend. Julle het my daaroor hoor 
preek, hoe daardie klein arend onder 'n hen uitgebroei was. Maar sy, haar gewoontes om te probeer om 
hulle hoenders te voer, die arendjie kon dit nie verdra nie, want hy was nie 'n hoender nie, om mee te 
begin. Tog, was hy in die hok met die hoenders, en volg die hoender. Maar sy sou in die plaaswerf skrop 
en dinge, en die arendjie kon dit nie verdra nie. Maar elke keer as sy wou kloek en alles, het al die 
kuikentjies gegaan, dan het hy ook gegaan. Maar eendag....

51

Het sy moeder geweet dat sy twee eiers gelê het, nie een nie. Daar moes 'n ander een wees, 
iewers. Sy het dit gaan soek, rond gevlieg, en gesirkuleer. Uiteindelik het sy oor die plaaswerf gevlieg, en 
toe haar baba gevind, en sy het na hom toe uit geskreeu. Dit was 'n stem, dat, hy het besef dat dit die 
ding is wat pas. Dit was wat hy soek, sien, en hy het besef dat hy nie 'n hoender is nie. Hy was 'n 
arend.

En dis die manier, elke wedergebore Christen, wanneer julle kom. Ek gee nie om hoeveel 
denominasies jy by aangesluit het nie, hoeveel name, jy jou naam in die boeke geskryf het en dinge nie. 
Wanneer daardie ware Woord van God bevestig word en bewaarheid word voor jou, net daar besef jy dat 
jy 'n arend is. Want, al hierdie gekloek van die hen, “Jy sluit hier aan en sluit hier aan, en gaan hiernatoe 
en daarnatoe,” dis onsin. Dis eg, voeg Woord by Woord.

Wanneer 'n kiem in die skoot van die vrou kom, neem dit nie op.... Jy, jy word nie 'n menslike saad 
van jou vader, en dan die volgende ding word jy 'n saad van 'n hond, en die volgende ding van 'n kat, die 
volgende ding van 'n hoender nie. Dit was alles menslike sade.

52

En die Liggaam van Jesus Christus, die Bruid, sal deel wees van Sy Liggaam. Wat sal.... Hy was die 
Woord, en die Bruid sal die Woord moet wees; Woord bygevoeg by Woord, voeg by die Woord. Luther se 
regverdigmaking, Wesley se heiligmaking, pinkster se doop van die Heilige Gees, herstel van die gawes, 
en al die res Daarvan, gaan saam met dit. Sien? Dit moet Woord bo-op Woord wees, saad op saad, Lewe 
op Lewe, om die volle gestalte van die Bruid van die Here Jesus Christus voort te bring. Nou, onthou, jy 
was 'n eienskap.

En nou, die ding daaromtrent is, nadat ons hierdie dinge uitgevind het, dat Christus kom vir vir Sy 
Bruid, nou hoe kom ons in daardie Bruid? Dis die vraag.
53

Baie sê, “Sluit aan by ons gemeente.” Een van hulle wil 'n sekere tipe van doop toepas. Een wil dit of 
dat doen. Een het gesê, “Jy moet in tale spreek, of jy het Dit nie.” Die ander een het gesê, “Jy hoef nie 
in tale te praat nie.” Hierdie een sê, “Jy moet in die gees dans.” Hierdie sê, “Jy moet uitroep.” Hierdie, 
“Het 'n sensasie .” Dis alles alles goed, en dan, nogsteeds, is alles verkeerd.

Hoe kan 'n man wat ... of 'n vrou, of 'n kind van God, wat gebore is uit die Gees van God, die Woord 
van God ontken? Wanneer, God Homself Dit interpreteer en sê, “Hierdie is Dit. Ek het Dit belowe. Hier is 
Dit,” wat Dit net so duidelik toon as wat Dit kan. Wel, hulle is bestem om Dit te sien. Sien? Hoe kon 
Christus Sy Eie Woord ontken? En as Christus in jou is, Dit kan nie Sy Eie Woord ontken nie.

Dan hoe kom ons in hierdie Liggaam? Een Korinthiërs 12, “Deur een Gees word ons almal gedoop in 
hierdie Liggaam, deur die doping van die Heilige Gees.” Daarom, as julle dit wil neerskryf, dis Een 
Korinthiërs 12:13. “En deur een Gees word ons almal gedoop.” En die Gees is die Lewe van Christus. Is 
dit reg? [Gemeente sê, “Amen.”] Die Lewe van Christus! En die lewe van enige saad.... Want, Hy was die 
Woord Saad, bring die Saad tot die Lewe. Begryp julle dit? As daardie Lewe in die Saad lê, en hierdie 
doping van die Heilige Gees kom op Dit, dan is dit bestem om daardie Saad lewe voort te bring.

54

Soos ek julle vertel het, hier by Phoenix, nie lank gelede nie. Ek het met Broer John Sharrit gesels. Ek 
was daarbuite, en hy het vir my 'n boom gewys, sitrus. Hy teel baie sitrusvrugte. En hy wys vir my een 
boom, dit het agt of nege verskillende soorte vrugte daaraan gehad. En ek het gesê, “Broer Sharrit, 
watse soort boom is dit?”

55

Het gesê, “'n Lemoenboom.”

Ek het gesê, “Waarom is dit suurlemoen, en 'n naartjie, en tangelo, en pomelo?”
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Hy het gesê, “Dis alles sitrusvrugte. Hulle is ingeënt.”

“O,” het ek gesê, “Ek sien. Nou, volgende jaar, sal dit almal lemoene dra. Wees …”

“O, nee. Elke boom sal sy eie dra. Elke tak sal sy eie vrugte dra.”

Baie van julle vrugte boere weet dit, hier in hierdie sitrus vallei. Dit sal sy eie dra. Jy sit 'n 
suurlemoen loot in 'n lemoenboom, sal dit suurlemoene dra, want dis die natuur van 'n sitrusvrug. Maar, 
dit sal nie die oorspronklike vrugte dra nie.

56

En dis wat ons gedoen het. Ons is ingeënt, word opgeneem in leerstellings, ensovoorts, en word in 
elkeen, Hier ingeënt. Hoe kan die Metodiste enigiets voortbring behalwe 'n Metodis kind? Hoe kan enige 
denominasie enigeiets voortbring behalwe 'n denominasionele kind?

Maar as daardie boom ooit 'n oorspronklike tak voortbring, sal dit lemoene voortbring.

En dan as God ooit enigiets in die Kerk doen, sal dit die oorspronklike wees, weer terug na die Woord 
toe. Presies. Dit moet so wees, want die Lewe is in die Boom, en Dit dra Sy eie soort.

Nou, toe ons uitvind, nou, daar's daardie groot kerk het afbeweeg, deur die eeue, en dra sy vrugte. 
En soos die takke ophou, snoei hulle dit. In Johannes 15, nooit die wingerdstok gesnoei nie. Hy het die 
takke geneem, hulle af uitgesny, want hulle het geen vrugte gedra nie. En ons....

57

Jesus wil vrugte hê, vir Homself. Sy Bruid moet die tipe kinders voort bring wat Hy is.

Dan, as dit nie kinders voortbring nie, Bruid kinders, Woord kinders, dan is dit 'n denominasionele 
kind. Dan, haar eerste liefde, vir die wêreld en denominasie, is sy weer terug na dit. En dit kan nie 'n 
ware, egte, wedergebore Christen voortbring nie, want daar is niks om Dit voort te bring nie.

Net soos jy 'n suurlemoen loot neem en dit daarin steek, sal dit 'n suurlemoen bring, maar dit kan nie 
'n lemoen bring nie, want dit was nie daar om mee te begin nie. Maar dit is verordeneer aan die begin, 
voorkennis van God, voorbestem en gebore, dit moet 'n lemoen voortbring. Dit kan niks anders bring nie.

Dis die manier met die Kerk van die lewende God, wanneer die uur kom. Almal.... Jy laat God begin 
om iets te doen, dan het almal die bal en is weg. Sien? Dit was altyd so.
58

Ek het gelees in die geskiedenis, van Martin Luther, hier nie lank gelede nie. Het gesê, “Die.... Dit 
was nie so moeilik om te glo dat Martin Luther teen die Katolieke kerk kon protesteer en daarmee 
wegkom nie. Maar,” gesê, “die vreemde ding, dat hy sy kop hoog kon hou bo die fanatisme wat op sy 
herlewing gevolg het, en steeds reguit bly op sy regverdigmaking.” Sien? Net alles, nabootsings en alles, 
het hom gevolg.

Kyk na Mev. Semple Mc Pherson, Aimee Semple McPherson, wat hierdie tempel hier oorkant gehad 
het. Elke vroue prediker het daardie vlerke gehad, en die Bybel op dieselfde manier gedra, net vleeslike 
nabootsings!

59

Hulle kan nie oorspronklik wees nie. Dis hoe die kerke nie kan wees nie. Laat jy een kerk iets anders 
kry in die stad, die ander kerk kan dit nie verduur nie. Hulle kry dit. Sien? Hulle is nie meer oorspronklik 
nie.

God se Woord is oorspronklik. Dis die Woord, en Dit moet Sy soort voortbring; Sy soort in Sy seisoen, 
uitverkore, voorbestem deur die Vader, God.

Nou hoe kom ons in hierdie Kerk? “Deur een Gees word ons almal gedoop in hierdie een Liggaam, 
Liggaam van Christus,” wat die Bruid is, die Woord. “Daarin gedoop deur die Heilige Gees.”

Nou laat ons oplet of ons in die laaste eeu is, of nie. Nou vind ons uit, as ons terugblaai in Génesis, 
omtrent die, o, omtrent die 5de hoofstuk, jy kan ook blaai na Lukas en uitvind, dat Henog was die 
sewende van Noag. Henog.

60

Daar begryp ons die slang se saad. Want, as Kain Abel se seun was, dan was hy die agste. Sien? 
Maar nêrens in die Bybel sê dit dat Kain Abel se seun was nie ... of Kain was Adam se seun. Want, dat, 
die Bybel het gesê, “Hy was van daardie bose een.” En Adam was nie die bose een nie. Sien? “Hy was 
van die bose.”

Nou ons vind hier dat Henog was die sewende van Noag, wat 'n tipe was van die kerkeeue. Nou, die 
res van die ses mans, voor hom, het gesterf, maar Henog was verplaas. Henog is weggeraap, die 
sewende, toon dat dit die sewende kerkeeu is vir die Wegraping. Nou, daar's geen twyfel nie, ons is in 
die sewende kerkeeu. Ons weet dit almal.

61

Nou, dis die sewende kerkeeu wat  die  Wegraping  neem.  Al  die  ander  ses  het  gesterf.  Maar  Henog
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was verplaas, want, “Hy was nie gevind nie. God het hom geneem.” Maar Henog, weggeraap, was 'n tipe 
van al die res van hulle wat gaan sterf. Maar die end-tyd Bruid sal uitgeroep word uit die.... Die 
wegraping, sonder dood, sal uitgeroep word uit die sewende kerkeeu, want ons getuig nou van daardie 
eeu. O, goeiste! Laat ons nou grawe, baie diep grawe. Sien?

Nou, hier, ook, 'n tipe van die sewe kerkeeue, wat, in Openbaring 10:7, dat die groot verborgenheid 
van die Boek moes ontvou word deur die sewende engel se Boodskap.
62

Nou, daar's 'n Boodskapper bo, altyd, en 'n boodskapper op aarde. Die Engelse woord engel beteken 
“'n boodskapper.” En in die sewende engel se Boodskap, terwyl hy sy bediening bekend maak, “en toe hy 
sy bediening begin uitbasuin,” nie toe hy begin het nie.

Jesus, toe Hy begin het, het Hy begin die siekes en beproefdes genees. “O, daardie wonderlike 
Rabbi! Hy's 'n Profeet.” Almal wou Hom in sy kerk hê.

Maar toe Hy eendag gaan sit het, en gesê, “Ek en My Vader is Een,” was dit anders. Dit was anders. 
“En tensy julle die vlees eet van die Seun van die mens, en Sy Bloed drink, het julle geen Lewe in 
julleself nie.”

“Wel, Hy's 'n vampier!” Sien? Sien? Dit was anders.

Hy het dit nie verduidelik nie. Hulle het alreeds die manifestasie gesien, die bevestiging van die 
Woord van God vir Sy eeu, dit werklik gemaak en het vir hulle bewys dat Hy daardie Boodskapper van 
daardie eeu was. En Hy het nie nodig gehad om iets te verduidelik nie.

Daardie dissipels mag miskien nie in staat gewees het om Dit te verduidelik nie. Maar hulle het Dit 
geglo, of hulle Dit kon verduidelik het of nie. Hulle sit net stil en het Dit geglo. Hoe kon hulle vertel dat 
hulle Sy vlees sou eet en Sy bloed drink? Wel, dit is onmoontlik vir hulle om dit te doen. Maar hulle het 
Dit geglo, want hulle was verordineer. Jesus het gesê Hy “het hulle gekies voor die grondlegging van die 
wêreld.” Sien? Hulle het dit geglo. Of hulle dit kon verduidelik het, of nie, hulle het Dit steeds geglo.

Nou let op, nou, in die sewende kerk eeu, “Wanneer die sewende engel begin te blaas, sal die 
verborgenhede van God net daar bekend gemaak word,” die Seëls.
63

Dat, die hervormers wat ... was hulle het tyd gehad. Luther het nie lank genoeg lewe nie, ook nie 
Wesley nie. Die eeue nie lank genoeg geduur, vir daardie hervormers nie. Hulle het hulle boodskap gehad 
vir daardie dag, en die mense het dit gevat het dit gedenomineer. En wat is dit?

Jy kan nooit die natuur klop nie. Die natuur getuig altyd . God loop in kontinuïteit met die natuur. Dit 
moet.
64

Soos die son. Die son kom op in die oggend, dis 'n babatjie wat gebore word. Dis swak, het nie veel 
hitte nie. Tienuur, dan kom dit uit die hoërskool. Middel van die dag, dis die binnegaan van lewe. Drie-uur 
in die middag, word dit oud. Vyfuur, dis sterwend. Weer oud en swak, gaan dan terug na die graf. Is dit 
die einde daarvan? Dit staan weer op, die volgende oggend. Sien?

Kyk na die bome, hoe hulle hulle blare voortbring, alles wat hulle doen. Nou vind ons uit, die blare val 
van die boom af, gaan weer terug. Wat? Die lewe gaan af na die wortel van die boom. Is dit die einde 
daarvan? Kom terug die volgende lente, met nuwe lewe.

Kyk nou na die kerke, hoe dit dieselfde ding gedoen het in die hervorming. Dit het opgekom. Daardie 
koringkorrel het in die grond geval en gesterf, onder die donker-eue se vervolging. Dit het in die grond 
ingegaan. Dit moes sterf. Enige man, wat geestelik is, kan dit sien. Dat, as tensy daardie saad sterf en 
verrot, bly dit alleen. En dit moes in die grond ingaan, deur die donker-eeu. Dit het daar gelê, verrot. En 
het voort gekom in twee klein blaartjies van die Lutherse kerk. Uit die Lutherse kerk, het daar meer blare 
gekom, Zwingli ensovoorts. Van daar af het dit op gekom in die pluim, wat John Wesley was, die groot 
sendingeeu. Dit het terug geval. En daaruit kom daardie misleidende tydperk, die Pinkster eeu. Daardie 
koringkorrel, wat....

65

Enigiemand ooit, hier, ooit met enige koring geboer? Jy kyk na daardie koring wanneer jy daarna kyk. 
Wanneer jy daar uit gaan, sê, “Ek het koring.” Dit lyk asof jy koring het. Maak dit baie aandagtig oop en 
let op. Jy het glad geen geen koring nie. Jy het 'n dop. Het Jesus ons nie gewaarsku dat, in Matthéüs 
24:22 ... vier-? “In die laaste dae, dat, die twee geeste so naby mekaar sou wees, dat selfs die 
uitverkore koring sou mislei word indien dit moontlik was.” Sien? Nou let op. Dis 'n draer.

Nou, die Lewe wat opgekom het deur Luther was wat Wesley gemaak het. Die Lewe wat uit Wesley 
gekom het, is wat Pinkster gemaak het. Die Lewe wat uitkom van Pinkster maak die koring. Maar hulle is 
draers. Sien? Die ware Lewe gaan daar deur. Die Boodskap gaan deur, maar Dit is op pad, op in die 
koring. Dis die rede waarom die koring op kom en bring die hele ding in die Wegraping, hierbo aan die 
bokant. Die Bruid, Self, kom uit  elke  eeu.  Maar  die  denominasionele  stam sterf,  verdroog  en  sterf.  Het

66
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julle opgelet, hierdie laaste dae, hoe dit nou begin wegtrek? Wanneer daardie koring begin groei, dan 
begin die dop weg kom daarvan.

Kyk terug in daardie klein koring wanneer julle daarna kyk. Trek dit oop soos dit, en kyk daarin en 
sien. Jy het 'n klein botseltjie koring daaragter. Jy moet 'n dertig-krag teleskoop neem om daarin te kyk, 
om die klein botseltjie koring daaragter te sien. Sien?

67

Dis ver terug daarin, maar Dit begin groei. Nou, daardie dop moet daar wees, om Dit te beskerm, om 
Dit 'n kans te gee om uit te kom. Maar dan wanneer Dit begin groei en die Boodskap begin sprei, dan trek 
die dop weg Daarvan. En die Lewe gaan reg uit daardie dop uit, terug in die koring. Gaan aan! Dis wat 
elke eeu gedoen het. Dit kan net nie die natuur klop nie. Dis.... Dis God se kontinuïteit, die manier wat 
Hy dinge doen.

En dis nou die eeu waarin ons reg nou in lewe, die sewende kerkeeu. Nou, dis alles om gemanifesteer 
te word in die koringkorrel aan die einde, nog 'n terugkom. Nou, as jy Lukas die 17de hoofstuk en die 
30ste vers lees, het Hy gesê, “Soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die 
Seun van die mens, wanneer die Seun van die mens Homself begin openbaar.” Wat is geopenbaar? Gee 
Sy openbaring van wat Hy is in hierdie dag. Openbaar, aan die mense, die Woord wat bekend gemaak is 
vir die dag. Openbaar, aan die mense, deur die manifestasie van die Heilige Gees dat daardie Jesus 
tussen ons lewe. En, onthou, Hy was daar verteenwoordig in 'n man. 'n Man! Hy het gesê, “Soos dit was 
…” Nou, Hy lees dieselfde Bybel wat ons lees, Génesis. Nou, ons let op in daardie hoofstuk van Génesis, 
toe Jesus daaroor gepraat het.

68

Ons vind daar, dat, in dit, met Sy rug gedraai na die tent, en Sara in die tent. Hy het gesê, Hy het 
'n vraag gevra. En sy het nie geglo dat wat gaan gebeur kon gebeur nie. Hy het gesê, “Nou, Abraham, 
Ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe.” Sien? En Sara, in die tent, het daaroor gelag. Hy het 
gesê, “Waarom het Sara gelag, in die tent, gesê, 'Hoe kan hierdie dinge wees?'”

69

Jesus het belowe. En Dit was Hy. Abraham het Hom “Elohim” genoem, die Almagtige. Dit was Hy. 
Nou, die Bybel voorspel dat dit weer sal terugkeer in die laaste dae. Jesus het so gesê. “En wanneer jy 
hierdie dinge sien in vervulling kom,” onthou net, wanneer hierdie begin plaasvind soos toe, dan, “weet jy 
dat die tyd is voor die deur.”

Kyk na die wêreld selfs. Kyk na die wêreld, Sodom, as daar ooit 'n Sodom was. Kyk na die mense 
verdraaid in so 'n verdraaiery. Hulle verstand is verdraaid. Hulle weet nie wat gewone ordentlikheid is nie. 
Kyk na die skelm.... [Leë kol op band] ... seksueel en alles.

70

En kyk na ons vroue, wat 'n gek hulle van hulself maak. Kyk wat 'n luidrugtigheid van onsedelikheid, 
onwelvoeglikheid onder ons vroue. En nie net ons....

Julle sê: “Dis Metodiste.” Dis Pinksters, ook. Dis die hele ding.

Kyk na ons mans. Hulle hou vas, in plaas van die Woord van God, in een of ander klein tradisie van 'n 
denominasie. Hulle houvas daaraan, in plaas van om daar uit te kom wanneer hulle sien dat God Homself 
perfek bekend gemaak het. Die rede is, hulle is blind. Hulle kan Dit nie sien nie. Hulle sal Dit nooit sien 
nie.

Nou kyk wat vind plaas hier in dit, terwyl ons opskud.

Ek dink daardie dame wil hê ons moet ontruim. Ek het haar gesien wink met haar hand, of iets anders 
want sy wil hê ons moet uitgaan, so ons moet beter opskud.

So hou nou Henog dop, die tipe van die Kerk. Hier is hy ook 'n tipe in die sewende kerkeeu. Kan julle 
daaraan dink? Die sewende kerkeeu! Let op. “Met die klank van ...”
71

Hoeveel glo daar was sewe boodskappers vir die sewe kerke.... O, ons glo dit almal, as ons die Bybel 
glo. As ons nie die Bybel glo nie, natuurlik, sien, dan sal ons dit nie glo nie. Maar, daar was.

Nou ons lewe in die sewende kerkeeu. En wanneer die Bybel gesê het dat, hierdie sewende kerkeeu, 
“Wanneer die boodskapper van die sewende kerkeeu sy Boodskap begin verkondig, dat die 
verborgenhede van al die dinge wat verdraaid was, deur die eeu, sal geopenbaar word in daardie tyd.” 
Hier sien ons dit, die Seun van die mens kom onder Sy mense en doen presies net dit, bevestig Sy 
Boodskap soos Hy gesê het Hy sou doen. Hier vind ons dit nou, in hierdie laaste eeu.

En die sewe wake, soos die sewe waak, kom van een. Hy het nie gekom in die eerste waak, tweede, 
derde, vierde, maar kom in die sewende waak. Dit was Henog, die sewende, wat weggeraap was. En 
Noag, wat 'n tipe van die oorblyfsel van die Jode, wat oorgedra is. Nou, in die Bybelse tye, gepraat oor 
die wake. En nagte was nie in ure verdeel nie, in die Bybelse tyd.

Nou luister mooi. Want, ek sal nou gou maak, want hulle  wil  die  kamer  hê.  Nee.  Die  Bybel  was  nie72
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verdeel nie, of....

Die aand was nie verdeel in ure nie, in die Bybelse tyd. Dit was in nag wake verdeel. Daar was drie 
nag wake. Nou, die eerste nag waak het begin van nege tot twaalf. Die tweede nag waak het begin 
vanaf twaalf tot drie. En die derde nag waak van die nag was gereken van drie tot ses. Nou het ons 
drie, drie drieë, wat nege is, onvolmaakte getal. Dan kom ons terug na die sewe vir die Wegraping, wat 
sal plaasvind, glo ek, tussen ses en sewe-uur ... of ses en nege-uur, een oggend. “Want die basuin van 
die Here sal weerklink.”

Op daardie helder en wolkelose oggend wanneer die dooies in Christus sal opstaan,
En die heerlikheid van Sy opstanding deel;
Wanneer Sy uitverkorenes bymekaar sal kom na hulle tuiste oorkant die hemel,
Wanneer die rol daar afgelees word, sal Ek daar wees.

Die woord Wegraping, in die Bybel, word glad nie eens gebruik nie. Ons het net daardie woord daar 
gesit. Die Bybel sê, “opgeraap; wat weggeraap word.” Ons lees hier in Tweede Thessalonicense.... Of, 
Eerste Thessalonicense, dit is die orde van hierdie groot Wegraping wat sal plaasvind in die laaste dae. 
Luister hierna. Ons gaan hier begin met die 13de vers.

73

… Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die 
ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.

Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in 
Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.

Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot 
by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor wees nie.

Want die Here self sal van die hemel neerdaal ...

Nou luister aandagtig.

… Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n 
aartsengel en met die geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, 
sal eerste opstaan.

Nou ek wil hê julle moet op let oor 'n groot ding wat nou hier plaasvind. Moenie hierdie mis nie. Sien? 
Nou let op. Die Woord sê hier, in Tweede Thessalonicense, dat daar drie dinge is. Let op. Vanaf die 13de 
tot die 16de vers, is daar drie dinge wat moet gebeur voor die Here Self verskyn. Vinnig nou, sodat ons 
kan afsluit. Sien? Die eerste ding wat gebeur.... Let op: 'n uitroep, 'n stem, 'n basuin. Laat ons Dit nou 
lees en kyk of dit reg is. Sien?

74

Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n 
aartsengel en met die geklank van die basuin van God: ...

Drie dinge gebeur. 'n Stem ... 'n Roep, 'n stem, 'n basuin, moet gebeur voor Jesus verskyn. Nou, 'n 
uitroep.... Jesus doen al drie van hulle wanneer Hy neerdaal.
75

'n Roep, wat is die roep? Dis die Boodskap wat uitgegaan het, eerste, die lewende Brood van die 
Lewe wat die Bruid voortbring.

Nou, God het 'n manier om dinge te doen. En Hy verander nooit Sy beleid nie. Hy verander nooit Sy 
po-.... Hy is die onveranderlike God. In Amos 3:7, het Hy het gesê, “Hy sou niks doen op die aarde 
voordat Hy dit nie eerste geopenbaar het aan Sy dienaars die profete nie.” En net so seker as wat Hy dit 
belowe het, sal Hy dit doen.

Nou, ons het deur die kerkeeue gekom. Maar ons is belowe in die laaste dae, volgens Maleági 4, dat 
daar weer 'n terugkeer sou wees, 'n profeet in die land. Dis reg. Let op sy persoonlikheid, wat hy sou 
wees. Hy's altyd....

76

God gebruik daardie gees vyf keer, eenmaal in Elía; in Elisa; in Johannes die Doper; roep die Kerk uit; 
en die oorblyfsel van die Jode. Vyf keer, “genade,” J-e-s-u-s, f-a-i-t-h, en dit is die getal van genade. 
Sien? Goed.

Nou, onthou, die Boodskap is belowe. En toe al hierdie verborgenhede so opgebondel was deur 'n 
klomp geestelikes, sal dit 'n profeet direk van God wees om dit te opebaar. En dis presies wat Hy belowe 
het om te doen. Sien?

77

Nou, onthou, “Die Woord van die Here kom na die profeet,” nie die teoloog nie. Die profeet, hy is 'n 
weerkaatser van God se Woord. Hy kan niks sê nie; hy kan nie sy eie gedagtes sê nie. Hy kan net spreek 
wat God openbaar. Selfs die profeet Bileam toe hy sy regte probeer verkoop het, het hy gesê, “Hoe kan
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enige profeet enigiets sê, maar wat God in sy mond plaas?” Dis 'n ding wat God doen, jy kan niks anders 
sê nie. En jy's so gebore. Net so min as wat jy kon....

As jy kon sê, “Ek kan nie my oë oopmaak nie,” wanneer jy kyk. Sien? Jy kan nie. Jy kan nie jou hand 
oplig nie, wanneer jy kan. Sien? Jy kan nie 'n hond wees as jy 'n menslike wese is nie. Sien? Jy's net so 
gemaak.

78

En God het altyd, ook, in die eeue, deur Jesaja, Jeremia en amal, die Elía, in die eeue wat verby is. 
Wanneer die geestelike kerklike groepe alles deurmekaar gemaak het, dan stuur Hy 'n profeet, rig hom op 
van nêrens af. Hy het aan geen situasie van hulle behoort nie, en spreek Sy Woord. Van die toneel af 
weg geroep, en weg, net geharde manne oor die die Waarheid van God. En dis altyd die manier wat jy 
van hom kon sê. Hy het gesê, “As daar een onder julle is wat geestelik of 'n profeet is …”

Nou, profete. Daar's so 'n ding soos “gawe van profesie” in die Kerk; maar 'n profeet is uitverkies en 
voorbestem vir die uur. Sien? Ja, meneer. Nou, as 'n profesie uitgaan, moet twee of drie sit en oordeel of 
dit reg is of nie, voor die kerk dit kan ontvang.

79

Maar niemand is oor 'n profeet nie, want hy was absoluut die Woord van God. Hy was daardie Woord 
in sy dag. Julle het gesien God reflekteer. Nou, God het belowe om dit weer vir ons te stuur in die laaste 
dae, om die Bruid uit daardie kerklike gemors te bring, dit is die enigste manier hoe dit gedoen kon word.

Dit sal nooit gedoen word nie; die kerk kan nie Christus ontvang nie. Ons, die Pinksters, ons kan nie 
hierdie Boodskap oor dra in die toestand wat die kerk vandag in is nie. Hoe gaan ons die endtyd uitvoer 
in die toestand wat hulle in is vandag, wanneer elkeen teen die ander is, en alles anders, en geestelikes? 
O, genade! Dis 'n gemors. Dit het klaar in denominasies gegaan. En enige tyd.... Ek vra enige 
geskiedkundige om anders sê. Elke keer as 'n boodskap uitgegaan het op die aarde, en as hulle dit 
georganiseer het, het dit net daar gesterf. En Pinkster het dieselfde ding gedoen wat hulle almal gedoen 
het, die Pinkster wat uitgekom het.

80

Jy, Gemeentes van God, toe jou voorvaders en moeders destyds uitgekom het uit daardie 
organisasies, in die ou Algemene Raad, het hulle uitgeroep en God geprys, en teen daardie dinge 
gepraat. En jy keer, “soos 'n hond na sy braaksel, en 'n vark na sy rolplek,” en doen dieselfde dinge wat 
hulle gedoen het. En nou so geestelik, julle sluit julle hart van medelye. Jy moet 'n gemeenskapskaart 
besit voor jy kwalik selfs met jou kan assosieer.

81

Julle, eenheid, God het julle 'n boodskap gegee soos daardie, en in plaas van dat julle net voort 
gaan, en nederig bly en voort gaan, moes jy alles net los en jou eie groep organiseer. En waar is julle 
nou? Dieselfde emmer. Dis presies.

En God se Gees, beweeg voort. “Ek die Here het Dit geplant. Ek sal Dit benat, dag en nag. Sodat 
niemand …” Hy het hierdie dinge verordineer om so te wees, en Hy moet Dit stuur.

Die eerste ding wat kom, wanneer Hy begin neerdaal uit die Hemel, daar's 'n geroep. Wat is dit? Is 'n 
Boodskap, om die mense bymekaar te kry. 'n Boodskap kom eerste, na vore. Nou, kry julle lampe gereed, 
“Staan op en knip julle lampe.” Kyk watter waak was dit? Die sewende, nie die sesde nie. Die sewende: 
“Aanskou, die Bruidegom kom. Staan op en maak julle lampe gereed.” En hulle het. Party van hulle het 
gevind hulle het nie eens enige Olie in hulle lampe gehad nie. Sien? Maar dis tyd om die lampe reg te kry.

82

Dis Malachi-4 tyd. Wat Hy belowe-.... Is Lukas 17. Dis Jsa-.... Al daardie profesie en Dit kan volmaak 
in orde geplaas word vir hierdie dag, in die Skrif, ons sien dit lewe reg hier. Daar's geen....

Sien hierdie dinge gebeur, my dierbare broer, suster. Wanneer, God in die Hemel weet ek kon nou 
sterf op hierdie platvorm. Jy behoort net 'n ruk rond te loop. Dis net.... Dis geweldig, wanneer jy God 
sien kom van die Hemel, voor 'n groep manne staan, en staan daar, verklaar Homself net soos wat Hy 
vroeër het. En dis die Waarheid, met hierdie Bybel oop. Sien? Reg. Ons is hier.

83

En die denominasionele stelsel is dood. Dis weg. Dit sal nooit weer opstaan nie. Dit sal verbrand 
word. Dis wat jy doen met die doppe op die veld. Vlug weg van dit. Kom in Christus in. Moenie sê, “Ek 
behoort aan die Metodiste. Ek behoort aan die Baptiste. Ek behoort aan Pinkster.” Jy kom in Christus.

As jy in Christus is, daar's nie 'n woord Hier in geskrywe maar wat jy Dit nie sal glo nie. Ek gee nie 
om wat enigiemand anders gesê het nie. En dan manifesteer God daardie ding. Want, jy, as Hy die Gees 
uitstort op die Woord, wat gebeur? Net soos om water op enige ander saad te gooi. Dit sal lewe, en Dit 
sal van Sy soort voortbring.

Jy sê, “Ek het die doop, die Heilige Gees.” Dit beteken nie dat jy gered is nie, nie by verre nie.84

Kyk hier. Jy is 'n drie-enige wese. Jy is. Hierdie kêreltjie hier binnekant is die siel, die volgende is die 
gees, en volgende is die liggaam. Nou, jy het vyf sintuie in hierdie liggaam, om jou aardse tuiste te 
kontak. Hulle  kontak  nie  die  res  daarvan  nie.  Jy  het  vyf  sintuie  van  die  gees,  hier:  liefde  en  gewete,
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ensovoorts, van dit. Maar hierbinne is waar jy lewe. Dis wat jy is.

Het Jesus nie gesê, “Die reën val op die regverdiges en onregverdiges nie”? [Gemeente sê, “Amen.”] 
Sit 'n kankerroos hier, en 'n koring daar, gooi water op hulle, en hou hulle onder bemesting en dinge soos 
dit, sal hulle nie albei lewe van dieselfde water nie? [“Amen.”] Sekerlik. Wel, wat is dit? Een van hulle sal 
'n kankerroos voortbring, want dis al wat hy is. Die kankerroos sal sy hande opsteek en uitroep net 
dieselfde soos die koring.

Sê die Bybel nie, “In die laaste dae, sal daar valse Christusse kom”? [Gemeente sê, “Amen.”] Nou nie 
“vals Jesusse nie.” “Valse Christusse,” gesalfdes, valslik gesalf met die Woord; denominasionele gesalf, 
maar nie met die Woord nie.

85

Want, die Woord, sal getuig van Homself. Dit het niks anders nodig nie. Dit sal getuig van Homself.

“En daar sal valse gesalfdes kom.” Julle het my band daaroor. En daardie gesalf-....

O, as jy aan een van hulle, sê, “O, jy, is jy 'n Jesus?”

“O, beslis nie.” Hulle sal nie dit verduur nie.

Maar wanneer dit kom by 'n “O, glorie! Ek het die salwing!” En dis 'n egte salwing. Onthou, Kajafas 
het Dit ook gehad, en geprofeteer. So het Bileam Dit gehad, en geprofeteer.

Maar dit het niks met hierdie te doen nie, die binnekant. Tensy dit God se saad was, Sy gene van die 
begin af, voorbestem is, anders is jy daarmee heen. Ek gee nie om hoeveel julle uitroep, in tale praat, 
hardloop, en skree nie. Dit het niks daarmee te doen nie.

'n Kankerroos kan net soveel tel as wat enige van die res van hulle kan. Ek het heidene sien 
opstaan, en uitroep, en in tale praat, en drink bloed uit 'n menslike kopbeen, en die duiwel aanroep. 
Sien? So jy doen nie.... Enige van hierdie sensasies en dinge, vergeet dit.

Dis jou hart in daardie Woord, en dis Christus. Bring dit, en kyk hoe Ditself bekend maak, net soos Dit 
oop maak soos enige ander saad, en verklaar Ditself vir die eeu waarin Dit lewe.

Luther kon niks bring behalwe 'n spruitjie nie. Die ander kon hierdie ander dinge bring. Ons is nou in 
die koring eeu.
86

Luther se egte Luthers moet 'n egte Luther voort bring. Egte pinkster moes egte pinkster voort 
bring. Dis al. Maar ons is verby daardie eeu, en gaan aan.

Julle weet, die Katolieke kerk, het uitgegaan, en pinkster begin? En as die Pinksterkerk tweeduisend 
jaar sou staan, sou dit in 'n erger toestand wees as wat die Katolieke nou is. Dis presies. Ek sê dit vir my 
broers, my susters, wat ek liefhet. En God weet dit. Maar onthou, vriende, ek moet julle oorkant by die 
Oordeel ontmoet. En dit is dalk nie te lank nie. Ek moet getuig wat die Waarheid is.

Toe ek saam met julle uitgegaan het in die dienste, vir die siekes gebid, was dit goed. Maar, toe ek 
met 'n Boodskap kom! As enige Boodskap uitgaan, is dit 'n ware Boodskap....
87

As dit die ware, egte wonderwerke van God is, en val reg in daardie organisasie, sal julle weet dis 
nie van God nie, want daardie ding is alreeds bevestig.

Jesus het uitgegaan en die siekes genees, om hulle aandag te kry, die mense, dan Sy Boodskap. Dis 
reg.

Dit moet iets hê wat God gaan bekend stel. Hy het net.... Goddelike genesing, Sy wonderwerke soos 
daardie, vang net die oë van die mense. Die belangrikste hart Daarvan is die Boodskap. Dis wat dit is, 
kom van hierbinne. Hy probeer die guns van die mense kry, sodat hulle sal sit en luister na Hom, sien, 
want daar is sommige daar wat bestem is tot Lewe.

Party van die korrel, koring, het op die grond geval, die voëls het dit opgepik. En andere het tussen 
dorings geval. En party was, het op voorbereide grond, grond wat vooraf voorberei is, en voortgebring 
het.

Nou, dis die eerste ding, is die weerklank. Die eerste ding is 'n basuin en 'n ... of 'n stem.... 'n Roep; 
en dan 'n stem; en dan 'n basuin.
88

Roep: 'n boodskapper kry die mense gereed.

Die tweede is 'n stem van die opstanding: dieselfde stem, wat, 'n groot stem in Johannes 11:38-44, 
dit het Lásarus uit die graf geroep.

Kry die Bruid bymekaar; en dan die opstanding van die dode, sien; om saam met  Dit  weggeraap  te
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word. Kyk nou na die drie dinge wat plaasvind. Die volgende is wat? Was 'n basuin. 'n Stem ... 'n Roep; 
'n stem; 'n basuin.

Nou, die derde ding, is 'n basuin. Wat, altyd, by die Fees van die Basuine, roep die mense na die 
fees. En dit sal wees die Bruid se Avondmaal, die Lam se Avondmaal saam met die Bruid, in die lug. Sien?
89

Die eerste ding wat voortkom, is Sy Boodskap, roep die Bruid bymekaar. Die volgende ding is die 
opstanding van die slapende Bruid; die gene wat in die ander eeue gesterf het, is saam in die wegraping. 
En die basuin, die Fees in die hemele, in die lug. Wel, dis die ding wat plaasvind, vriende.

Ons is nou daar, nou gereed. Die enigste ding, die Kerk wat uitkom, moet voor die Seun lê, om ryp te 
word.

Na 'n ruk, sal die groot stroper verbykom. Die koring sal verbrand word, die stingels, maar die graan 
sal in Sy skuur versamel word. Sien?

Julle is nie blind nie mense. Julle is verstandige mense.90

En as ek hier staan en daardie dinge sê as 'n gevolg van vooroordeel? Ek sê Dit want Dis Lewe, want 
ek is verantwoordelik teenoor God om Dit te sê. En ek moet Dit sê, en my Boodskap. Die hele tyd, 
geweet, destyds onder genesing ensovoorts soos daardie, was dit net om die mense se aandag te trek, 
in die wete dat die Boodskap sou kom. En hier is Dit. En toe daardie Sewe Seëls die verborgenhede 
geopen het, en toon daardie dinge is dit wat gebeur het. Ek het dit nie geweet nie.

Maar daar is manne wat nou hier staan, wat reg by my gestaan het. Toe, julle almal het my hoor 
preek: Menere, Watter Tyd Is Dit? Daardie oggend, presies waar Dit gesê het Dit sou wees, het daar 
sewe Engele gestaan reg daar, uit die Hemel. En soos Hulle opgegaan het, en die warrelwind Hulle daar 
opgeneem het, het ons daar gestaan, gekyk hoe Hulle weggaan, wetenskaplikes het die foto Daarvan 
geneem, al die pad oor die nasies, tot onder in Mexiko.

En daar, toe ek gekyk het, eendag, toe ek hierdie Sewe Kerkeeue begin preek. En ek het Jack Moore, 
'n groot teoloog gevra. Ek het gesê, “Jack, Wie is hierdie Persoon wat daar gestaan het? 'Daar is Een 
soos die Seun van die mens wat daar staan, hare so wit soos wol.'” Ek het gesê, “Hy was 'n jong Man, 
hoe kon Hy hare hê so wit soos wol?”

91

Hy het gesê, “Broer Branham, dit was Sy verheerlikte liggaam.” Dit het nie die klokkie gelui nie.

Maar toe ek in die kamer ingegaan het en begin bid, het Hy my laat weet wat dit was. Sien?

Ek het altyd gepreek dat Hy die Godheid was, nie net 'n man nie. Hy was God gemanifesteer in die 
vlees: God, die eienskap van God, van liefde; die groot eienskappe wat afgekom het, vertoon hier op 
aarde, van God. Jesus was God se liefde, wat 'n liggaam geskep het wat Jehova Self in geleef het. Hy 
was die volheid van die Godheid liggaamlik. Wat God was, het Hy gemanifesteer deur daardie liggaam. 
Daardie liggaam moes sterf, sodat Hy die Bruid kon was met Sy Bloed.

En let op, nie net is die Bruid gewas, vergewe nie, maar Sy is geregverdig. Sien? Het julle al ooit die 
woord geregverdig probeer, om te sien wat dit beteken?
92

Nou, byvoorbeeld, as Broer Green gehoor het dat ek gedrink het, ek het slegte dinge gedoen, toe 
het hy uitgevind dat ek dit nie gedoen het nie. Dan kom hy, en sê, “Ek vergewe jou, Broer Branham.”

“U vergewe my? Ek het dit nooit gedoen nie. Waaroor vergewe jy my?” Sien? Maar as ek skuldig is, 
dan kan ek vergewe word; maar ek's nog steeds nie regverdig nie, want ek het dit gedoen.

Maar die woord geregverdig is “asof jy dit nooit gedoen het nie, glad nie.” Geregverdig! En dan die 
Bloed van Jesus Christus reinig ons so van sonde, totdat dit so geplaas is in die Boek van God se 
vergetelheid. Hy's die enigste Een wat dit kan doen.

Ons kan nie. Ons kan vergewe maar nie vergeet nie. Ek kon jou vergewe, maar ek sal altyd onthou 
jy het hierdie bose dinge gedoen. Dan, is jy nie regverdig nie; jy's vergewe.

Maar, in die oë van God, is die Bruid geregverdig. Sy het dit nooit in die eerste plek, gedoen nie. 
Amen. Staan daar, getroud met die deugsame Seun van God; het nooit gesondig, in die eerste plek nie. 
Hoekom? Sy was voorbestem. Sy is hierin betrap. En nou wanneer Sy die Waarheid gehoor het en na 
vore kom, reinig die Bloed Haar. En Sy staan daar, maagdelik. Sien? Sy, geen sonde op Haar nie, glad nie.

Daarom, bring die Boodskap die Bruid bymekaar, sien, die uitroep.93

En die basuin....

Dieselfde Een, Hy, met 'n groot stem, Hy het geskreeu met daardie uitroep  en  'n  stem,  en  Lasarus
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wakker gemaak. Hy met 'n groot stem uitgeroep het, “Lasarus, kom uit.” Sien? En die stem word wakker
—maak die slapende Bruid wakker, die slapende dood.

En die basuin, “met die geluid van 'n basuin.” En, wanneer dit gebeur, roep dit. Altyd, 'n basuin het 
Israel geroep na die Fees van die Basuine. Sien? Wat, was 'n pinkster Fees, die groot Fees in die lug; en 
die Fees van die Basuine. En, nou, 'n basuin kondig die samekoms aan, “Kom na die Fees.” En nou dit is 
die Lam se Maaltyd in die lug.

Nou kyk. Die samekoms; en die Bruid; die Fees van die Basuine, die Bruilofsmaal. Ons het dit gesien 
in tipes. Nou let op net 'n oomblik voor ons afsluit. Let op. Ons het dit gesien in tipes.

Nou, as julle dit wil lees in Matthéüs 18:16, Dit het gesê, “Daar is drie wat getuig,” sien, in Sint ... in 
Eerste Johannes 5:7, sovoorts. Drie is altyd 'n getuie. Is dit reg? [Gemeente sê, “Amen.”] Dis 'n bewys, 
iets wat reg is. Drie getuies getuig. “In die mond van twee of drie getuies, laat elke woord bevestig 
word.”

94

Nou let op. Ons het drie getuies gehad. Drie is 'n getuie. Nou, ons het alreeds drie wegrapings in die 
Ou Testament gehad. Het julle dit geweet? As 'n getuie. Nou kyk. Henog was een; Elía was die ander 
een; en Jesus was die ander een.

Jesus, synde die Hoeksteen, nou, getuig Hy. Sien? Hy was die Hoeksteen tussen die Ou en Nuwe 
Testament, want Hy moes eers sterf en dan weggeraap word. Hy het gesterf; lewendig geword en saam 
met ons gewandel; en toe weggeraap. Want, Hy was die Hoeksteen wat die twee bymekaar gebind het. 
Na Sy opstanding en wegraping.... Kyk. Nadat Hy dit gedoen het, en bewys dat, die Ou Testament daar. 
Ons weet almal Henog was weggeraap. Ons weet Elía opgeneem is deur 'n warrelwind, dit reg, in 'n 
Vuurwa. En Jesus het gesterf, begrawe, het opgestaan en op die aarde gelewe, was toe opgeraap, die 
Hoeksteen. Daar is drie, om te getuig. Is dit reg?

Nou, daar was een wegraping alreeds verby. Julle weet dit? Dat, laat ons kyk of ons dit nie kan lees 
nie, sommer gou. Kom ons kry Matthéüs, die 27ste hoofstuk. En laat ons die 45ste vers van die 
Matthéüs kry, die 27ste hoofstuk. Laat ons sien of ons dit sommer gou kan kry, en kyk of ons net 'n 
bietjie uit hierdie kan kry, dit sal ons help, nou gou, 27:45, glo ek, wat ek hier neergeskryf het. Laat ons 
lees.

95

En van die sesde uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die negende 
uur toe;

En omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama 
sabach- …? Wat beteken, ... my God, my God, waarom het U My verlaat?

En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, Hierdie man roep... Elia.

Toe hardloop daar dadelik een van hulle, en neem 'n spons, en maak dit vol asyn, en sit 
dit op 'n riet, en gee dit vir hom om te drink.

Die res het gesê, ... laat ons sien of Elía sal kom en hom red.

Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee …

“'n Groot stem.” Groot stem! Let op.

Toe Jesus, sterwend, met 'n groot stem uitgeroep het, en die gees oorgegee.

En, kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder, en die 
aarde het gebewe en die rotse het geskeur;

En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.

En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en 
aan baie verskyn.

Een wegraping is verby.96

Drie het gebeur het in die Ou Testament, van hulle wat voorbereid was, na wie die Woord van die 
Here gekom het. Sien? Die Woord van die Here het na Henog gekom. Die Woord van die Here het na Elia 
gekom, Sy profeet. Sien? Die Woord van die Here was Jesus. Sien?

Kyk in die Ou Testament, daardie Ou Testament heiliges nou, toe hierdie wegraping eerste 
plaasgevind het. Let op vers 50. Sy luide stem het die Ou Testament heiliges wakker gemaak presies net 
soos die luide stem Jesus wakker gemaak het...of Lasarus wakker gemaak het. Sien? Die luide stem het 
wakker gemaak.
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En die tweede is vervul in Twee Thessalonicense, die 4de hoofstuk. Laat ons dit net lees. Ons het 
pas gelees, 'n paar minute gelede. Sien?

… Ek wil nie hê dat julle ... onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, 
sodat julle nie treur soos ...

Dis Eerste Thessalonicense 4:12 tot 18. Dit, dit sal die tweede Wegraping wees. Die tweede 
Wegraping sal die wegraping van die Bruid wees.

Die Ou Testament heiliges het in Sy Teenwoordigheid gegaan, paradys is weggedoen. En die Ou 
Testament heiliges het opgevaar, deur Sy groot stem, toe Hy uitgeroep het en die gees gegee; want 
(hoekom?) die Offerhande, die versoening van hulle sondes, waarvoor hulle gewag het, geglo dat daardie 
volmaakte Lam sou kom. Hulle het die Offer aangebied, die Lam. En toe Hy gesterf het en die gees 
oorgegee het, Hy het geskree met 'n groot stem, en die Ou Testament heiliges het wakker geword.
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Kyk na die uitroep en die stem hier, dieselfde ding met Sy Koms. Sien?

“Die gees oorgegee,” En toe Hy dit gedoen het, die Offerande was volmaak, en die paradys is 
leeggemaak. En die Ou Testament heiliges het weer na die aarde gekom, rondgeloop op die aarde, en 
ingegaan saam met Hom, met Sy wegraping.

Dawid het gesê, daar oorkant, “Verhef, ewige poorte, en wees julle verhewe.” “Hy het gevangenes 
gevange geneem, gawes aan mense gegee,” en die Ou Testament heiliges het saam met Hom ingegaan.
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Hulle het gesê, “Wie is hierdie Koning van geregtigheid?”

“Die Here van die Heerlikheid, kragtig in horde.” Magtige leërskare, hier kom hulle in, marsjeer. “Jesus 
het gevangenskap gevange geneem,” en hier kom Hy, met die Ou Testament heiliges. En in die nuwe 
poorte ingegaan Daarbo, en gesê, “Verhef, julle ewige poorte, en wees julle verhewe. En laat die Koning 
van Heerlikheid binnekom.”

Die stem wat van die binnekant af kom, het gesê, “Wie is die Koning van Heerlikheid?”

“Die Here magtig in die stryd.” Die poorte het oopgevlieg. “En Jesus, 'n Oorwinnaar, het gevangene 
gevange geneem,” hulle wat aan Hom geglo het, en die Woord het na hulle toe gekom. Daar, die Ou 
Testament heiliges wat daarbinne lê, wat wag: “Hy gevangenes gevange geneem; het opgevaar 
Omhoog,” het die Ou Testament heiliges en ingegaan. Daar is een Wegraping, alreeds verby.

Die volgende Wegraping wat plaasvind is (Twee Thessalonicense) vir die Kerk, die Bruid om opgewek 
te word, en weggeraap te word in Heerlikheid. “Ons wat lewe en agterbly,” dis die liggame hier op aarde 
wat oorbly, “sal nie verhoed, of hulle wat slaap verhinder nie. Want die basuin van God sal eerste 
weerklink, en die dooies in Christus sal opstaan.” Sien? “En ons wat lewe en oorbly sal opgeneem word 
saam met hulle.”

Ander dag, het ek op die straathoek gestaan. En ek het gestaan op ... ek het gestaan op die 
straathoek en na die Wapenstilstand Dag parade gekyk, en toe dit opgegaan het, opgegaan met die 
straat. Ek het daar gestaan met my seuntjie, Joseph. Daar kom, toe die eerste, was die ou eerste oorlog 
tenk wat verbykom, klein ou tenks. Daarna het die groot Sherman tenks van die nuwe oorlog gekom, en 
groot kanonne met hulle loop knal, 'n loopskeiding op hulle, sovoorts.
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Na hulle, kom die soldate; die Goue Ster moeders. En toe kom daar 'n vlot met die ... af.... Wel, daar 
het 'n vlot gekom, en aan die voorkant daarvan was 'n graf, “vir die onbekende soldaat.” En daar het 'n 
soldaat daar gestaan, 'n wag by die graf. Daar het 'n marinier aan die ander kan gestaan, en 'n matroos 
aan die ander kant. En daar was 'n afskorting getrek. En aan die ander kant sit 'n Goue Ster moeder. Sy 
het haar seun verloor. Daar het 'n jong vrou gestaan, met haar kop op 'n tafel, en huil. 'n Vervlenterde 
seuntjie wat skeef sit; en die trane loop oor sy gesig. Hy het sy pappie verloor.

Ek het gedink, “Wat 'n droefheid! Ek staan hier en kyk, sien hulle, oud, net 'n paar van die sodate 
oor, marsjeer daaronder, kreupel en oud, soos dit, met hulle uniforms, maar met trots vertoon hulle 
omdat hulle Amerikaners is.”

Ek het gedink, “O, my God!”

Eendag, sal daar 'n knal kom uit die Hemel, “En die dooies in Christus sal eerste opstaan.” Daardie Ou 
Testament heiliges destyds, wat wag, sal opklink en sal eerste daaruit kom, en ingaan in die opstanding. 
Ons sal reg in lyn val, gaan op in die lug; hierdie ou sterflike liggame sal verander en wees soos Sy Eie 
glorieryke liggaam. Watse parade sal dit wees wanneer dit hemelwaarts begin, een van die dae, in 
daardie wegrapingstyd wat voorlê, o, met trots die Bloed vertoon van Jesus Christus op hulle borste, die 
Boodskap van God in die uur waarin hulle gelewe het. Dis die uur waarna ons uitsien, broer.
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Kyk, net ter afsluiting. Die tweede opstanding, al.... Eerste een is verby. Die tweede een is op 
hande, sommer nou, sal nou op hande wees.

Nou, die derde een is die twee getuies van Openbaring 11:11 en 12. Wat, hierdie is diegene wat 
terugkeer, met die Gees van Christus, om aan die Jode te getuig, soos Josef met sy broers gemaak het. 
En onthou, “Hulle dooie liggame het in die straat gelê, vir drie en 'n halwe dag. Toe het die gees van 
lewe in hulle ingekom, en hulle is weggeraap, opgeneem in die Hemel.”

Daar is jou drie wegrapings van die Nuwe Testament.

Drie wegrapings van die Ou Testament; almal van hulle is verby.

Nou is ons gereed, in afwagting vir die wegraping, die Wegraping van die heiliges. Dit is gespreek, en 
so sal dit wees. Wanneer God enigiets sê, “Al die hemele en aarde sal verbygaan, maar daardie Woord sal 
nooit faal nie.”

Toe God destyds gesê het, in Génesis 1, het Hy gesê, “Laat daar lig wees.” Dit mag honderde jare 
gewees het voor daar enige lig was. Hy het gesê, “Laat daar 'n palmboom wees. Laat daar 'n akkerboom 
wees. Laat daar 'n woestyn wees. Laat daar 'n berg wees. Laat daar wees.” Hy het dit gespreek, sien 
julle. En solank dit van Sy mond uitgegaan het, in 'n Woord, dan moet dit gemanifesteer word. Dit moet 
wees. Wanneer....
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Toe eendag, het Hy Sy mense uitgeroep. En Hy het met 'n man genaamd Moses gepraat, deur 'n 
Vuurkolom, 'n Lig; Heilige, Heilige Vuur. En Moses sou nie.... Die mense sou nie Moses glo nie, toe het Hy 
gesê, “Bring hulle na hierdie berg toe.”

Daardie oggend, was die berg vol Vuur, weerlig en donderweer soos daardie. En die mense het gesê, 
“Moenie dat God praat nie. Laat Moses spreek, sien, voor ons vergaan.”

God het gesê, “Ek sal nie meer soos dit met hulle praat nie, maar sal vir hulle 'n profeet oprig. En ek 
sal deur hom praat, en wat hy sê sal gebeur. Dan, jy hoor Dit, want Ek is met hom.” Nou, Hy het dit 
gespreek. Hy het gesê dat dit sou gebeur.

Kyk na hierdie profeet, Jesaja, wat daar staan; 'n man, intelligente man, 'n man hoog aangeskrewe, 
deur die koning, want hy het saam met Ussia geleef. Die koning, wat 'n belangrike man was, het een 
keer probeer om 'n prediker se plek te neem, en is met melaatsheid getref.
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En dis wat ek vir die sakemanne gesê het. Moet nooit probeer om 'n prediker se plek te neem nie. 
Nee, meneer. Bly jy net waar jy is. Sien? Doen jou werk, wat God jou aangesê het om te doen. As jy 'n 
vinger is, kan jy nooit 'n oor wees nie. As jy 'n oor is, sal jy nooit 'n neus, neus of oog wees nie. Sien? 
Bly jy in jou posisie.

Julle het nou die dag die Boodskap, gehoor, op die uitsending: Probeer Om God Van Diens Te Wees. 
Dawid, gesalfde koning. Al die mense wat skree en uitroep: “Dit was reg.” Maar hy het nooit God se 
profeet geraadpleeg nie. En 'n man het gesterf, en die hele ding was geskend. Moenie probeer om God 'n 
guns te bewys nie. Jy wag totdat dit God se tyd is. Laat dit op Sy manier kom om dit te doen. “Ek sal 
hierdie groot ding begin. Dit sal dit doen.” Wees versigtig, broer.

Nou, Dawid het van beter geweet. Natan was in die land, in daardie dae. Hy was nie eens 
geraadpleeg nie, glad nie. Sien? Hy het owerstes van honderde en duisende geraadpleeg. Al die mense 
het uitgeroep, en geskree, en gedans. In plaas van.... Hulle het al die godsdienstige bewegings gehad, 
maar dit was nie in die lyn en orde van God se Woord nie, en dit het gefaal.
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Enigiets anders, wat nie in die lyn en orde van God se Woord is nie, sal faal. Net God se Woord sal 
staan vir altyd. “Hemele en aarde sal verbygaan, maar nie My Woord nie.”

Let op Jesaja, daardie intelligente jongman wat daar gestaan het. Meteens, het die Gees hom 
getref. Hy kon nie anders sê nie. Hy was 'n profeet. Hy het gesê, “Kyk, 'n maagd sal swanger word.” “Vir 
ons is 'n Seun gebore; 'n Kind is gebore, 'n Seun is gegee. Sy Naam sal genoem word Raadsman, 
Vredevors, Sterke God, Ewige Vader. Die einde van.... Sy heerskappy sal op Sy skouers wees. Die einde 
van die.... Daar sal geen einde aan Sy heerskappy wees nie.” Hoe kon daardie man met intelligentheid sê 
dat 'n maagd sal swanger word?
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Almal het daarna uitgesien. Dis klaar gespreek. Dit was SO SPREEK DIE HERE. Dit moes gebeur, want 
dit was God se Woord. Dieselfde soos dit was in Génesis, toe Hy daardie sade geplant onder die see, 
waar “dit sonder vorm was, en leeg; en water op die wêreldvloed.” Sien? Dit moes gebeur. En eendag, 
agthonderd jaar later, het die skoot van 'n maagd swanger geword met die Saad van God, 'n Saad 
geskep. Sy het 'n Seun voortgebring.

Daardie selfde Seun het eendag, daar gestaan. Hy het gesê, “Lasarus, kom uit.” En 'n man wat vier
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dae dood was, verrot, sy neus het ingeval, gestink, het hy na vore gekom. Het gesê:

Moenie julle hieroor verwonder nie: want daar kom 'n uur, amen, wanneer almal wat in 
die graf is sal die stem van die Seun van God hoor.

So, dis klaar gespreek. Dit moet so gebeur. Daar gaan 'n Wegraping wees. O, goeiste!

Ek onthou, net my laaste Boodskap in Kalifornië, toe ek gedink het ek sou nooit weer teruggaan nie, 
toe ek voorspel het. “Los Angeles sal onder die see verdwyn. SO SPREEK DIE HERE.” Dit sal. Sy is 
gedoem. Sy is klaar. Sy is klaar. Watter uur? Ek weet nie wanneer nie, maar dit sal gesink word. Net 
daarna, begin die aardbewings skud en buig.
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Onthou, baie van julle mans wat reg daar gestaan het, daardie klip, daardie dag toe daardie Engel 
afgekom het. En daardie Lig en Vuur wat uit die Hemel val, rondom die rots waar ons gestaan het. Rotse 
wat skeur uit die berge, en daar val. Dit het drie keer geknal, hard. Ek het gesê, “Oordeel sal die Weskus 
tref.” Twee dae daarna, het Alaska amper gesink.

Onthou, daardie selfde God wat dit gesê het, het gesê, “Los Angeles is gedoem.” En sy is klaar. Ek 
weet nie wanneer nie. Ek kan julle nie sê nie.
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Ek het nie geweet ek het dit gesê nie. Maar hierdie broer hier, ek glo dit was.... Nee. Een van die 
Mosely's, ek glo, het my daarbuite op straat. Ek het nie geweet wat dit was totdat ek teruggekyk het 
nie. Ek het teruggekyk in die Skrif.

En Jesus het gesê, “Kapérnáüm, Kapérnáüm, hoe dikwels.... Jy wat jouself verhef, liewer, bo in die 
Hemel, sal afgebring word na die hel. Want as die magtige werke wat gedoen is in jou, in Sodom gedoen 
is, sou dit vandag gestaan het.” En omtrent 'n honderd en vyftig jaar van daar af, (Sodom was alreeds, 
in die aarde) dan sal Kapérnáüm vandag ook in die water wees.

En daardie selfde Gees van God wat al hierdie dinge gesê het, en al hierdie dinge gedoen het, Dit het 
gesê, “O, stad, Kapérnaüm, wat jouself by naam genoem het van die Engele, Los Angeles, hoe jy jouself 
verhef het bo die hemel! Die einste wortel en setel van Satan, sien, jy het jouself verhef.”
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Predikers, dis 'n begraafplaas vir hulle. Goeie mense gaan soontoe en sterf soos rotte. Wat se chaos!

“Jy wat jouself met die naam benoem het van die Engele; as die magtige werke in Sodom gedoen is, 
wat in jou gedoen is, sou dit vandag gestaan het. Maar jou uur het gekom.”

Julle wag en kyk. As dit nie gebeur nie, dan is ek 'n valse profeet. Sien? Daar is sy. Sy lê daar.

Ek onthou daardie aand, voor ek dit gesien het, het ek die voorskou van die Bruid gesien. Ek het 
daar gestaan en 'n pragtige klein dame gesien, net korrek aangetrek, en dinge, marsjeer hierdie kant. 
Daar was Iemand wat by my gestaan het, in die visioen. En ek het gesien. Hulle het gesê, “Die voorskou 
van die Bruid.” Ek het Haar gesien verbygaan. Hulle het aan hierdie kant gekom, en omgegaan.

108

Ek het dit gehoor nader kom, die kerke wat van die ander kant af kom. Daar het die Asiatiese kerk 
gekom. O, julle praat van vuilheid! Hier kom die Europese kerk. O, goeiste! En toe het ek 'n ruk en rol 
gehoor kom, en dit was Mejuffrou Amerika, die kerk, en sy het nie eens enige klere aangehad nie. Sy het 
papiere, soos koerante, grys, voor haar gehou, gedans op ruk-en- rol; Mejuffrou Amerika, die kerk.

Ek het daar gestaan in Sy Teenwoordigheid. Ek het gedink, “O God, as 'n prediker, as dit die beste is 
wat ons kon doen? O! O!” Julle weet hoe jy voel. Toe het ek gedink, “God, verberg my. As ek maar net 
hier kon wegkom. As alles wat ons gedoen het, en dis wat ons het om voort te bring, as dit is wat dit 
is?”

En toe daardie vroue verbygegaan het, almal doen alle dinge van ruk goed, en kort hare, en 
geverfde gesigte. En soos hulle verby gegaan het, veronderstel om maagde te wees vir Christus. En toe 
sy so verbygegaan het, het ek my kop gedraai, julle weet, met hierdie wat ek voor my hou. Dit was 
skandelik, die agterkant van hulle. En daar was hulle, het so aan gegaan. En ek het my kop gedraai, en 
gehuil, soos dit.
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Ek het gesê, “Ek kon dit nie daarbinne verduur nie. Hy wat daar staan, en ek weet dat ek, 'n 
prediker van die Kerk, en dis wat ek vir Hom voortgebring het.” Ek het gesê, “O God, ek kan nie daarna 
kyk nie. Laat my sterf. Laat my wegsterf,” en soos dit.

En so gou as wat dit uitgegaan het, elke keer wanneer een van hulle sou kom, het hulle uitgegaan 
na 'n sekere plek, dan afgeval. Ek hoor net die geluid van dit soos hulle weggegaan het.

Toe hoor ek iets soos Voorwaarts Christen Stryders. Ek het gekyk, en hier kom daardie helige klomp 
meisies presies soos hulle was, het almal korrek aangetrek, hulle hare wat ver onder hulle rug gehang 
het. Glad, skoon, marsjeer soos dit, met die stap van die Evangelie. Sy was die Woord. Hulle het  gelyk
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soos een uit elke nasie. Ek het na hulle gekyk soos hulle verbygekom het, en hulle sien verbygaan. In 
plaas daarvan om af te gaan, het hulle begin opgaan.

Ek het opgelet een van hulle probeer, twee of drie van hulle probeer, om uit die lyn te trap. Ek het 
geskree, “Bly in lyn.” En die visioen het my verlaat. En ek was in die kamer, en geskree, “Bly in lyn.” Ry, 
Dit.

Wonder, kon dit alreeds verby wees? Kon die bruid alreeds geroep wees? Is dit wat ons vandag 
deurgaan?
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Sy moet gevorm word en in die beeld van Christus gemaak word, en Christus is die Woord. Dis die 
enigste ding. Sien? Dis Daarin, in die Woord. Dis ne-.... Sien? Daar kan nie een ding bygevoeg word nie. 
Dit kan nie wees 'n vrou met 'n een hand soos 'n man, en die ander hand met 'n poot soos 'n hond. Dit 
moet presies die Woord van die Here wees, want Hy is die Woord. Die Bruid is 'n deel van die Bruidegom. 
Die vrou is 'n deel van haar man, want sy uit die man geneem. Eva was 'n deel van Adam uit sy sy. En 
so is die Bruid, nie geneem van 'n denominasie nie, maar geneem uit die boesem van die Woord van God 
vir hierdie dag.

Die Wegraping!111
Die basuin van die Here sal blaas, die dooies in Christus sal opstaan,
En die heerlikheid van Sy opstanding deel;
Wanneer die uitverkorenes bymekaar sal kom na hul Tuiste oorkant die hemel.

Wanneer die rol daar afgelees word, laat ons almal probeer om Daar te wees, vriende. God seën jou.

Dit was gespreek. Dit moet gebeur. Dit sal gebeur. En bietjie.... [Leë kol op band]

Mense, niemand wil sterf nie. Niemand wil verlore gaan nie. Laat ek julle vertel. Wat jy ookal doen.... 
Ek gee nie om hoe gereeld jy kerk toe gaan nie, en hoe getrou jy is aan jou kerk nie. Dis goed; niks 
daarteen nie. Jy moet kerk toe gaan. Julle moet dit doen. Gaan altyd kerk toe. Maar, wat ook al, gooi 
net julle tradisies weg, en beweeg reguit op na Christus. Want, dit gaan een van hierdie dae weerklink, 
en jy gaan gevang word met die merk van die dier op jou, en nie weet wat dit is voordat dit te laat is 
nie. Dis presies reg.

God seën jou. Ek is jammer ek het julle gehou. En onthou. Ek het hulle te lank hier gehou. Dis reg. En 
die offerhande wat julle vir my opgeneem het ... Wat, ek het jou nie gevra om dit te doen nie, broer. Dis, 
my, dis hoflikheid. Neem dit en betaal hierdie motel die-die oortyd, want ek het dit gehou. Ek het net 'n 
paar dinge hier. Ek het omtrent agt of tien bladsye op daardie Wegraping hier, maar ek het net nie die 
tyd gehad om dit te gee nie. God seën julle.
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Het julle die Here Jesus lief? [Gemeente sê, “Amen.”] Laat ons nou net 'n oomblik stil staan, saggies, 
eerbiedig, en onthou wat ek gesê het. Onthou, ons is in die laaste ure.

Hierdie nasies verbrokkel, Israel ontwaak,
Die tekens wat die Bybel voorspel;
Die Heidendae getel, met verskrikkinge omring;
“Keer terug, O verstrooides, na jul eie.”
Die dag van verlossing is naby,
Mense se harte faal van vrees;
Wees vervul met die Gees, julle lampe geknip en skoon,
Kyk op, jul verlossing is naby.

Julle weet dit?
Valse profete lieg. God se Waarheid ontken hulle.

Ons weet dat alles waar is. Nie waar nie? [Leë kol op band]
Ek het Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se kruis.

Hoeveel het Hom regtig lief. Steek jou hand op. Nou, ek wil hê julle, terwyl ons dit weer sing, hande 
sal skud met iemand naby jou. Sê, “God seën jou, pelgrim.” Ons is pelgrims. Is ons nie? [Gemeente sê, 
“Amen.”] Reisigers en vreemdelinge.

Ek het Hom lief,

Dis reg, regoor die tafel.
Ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
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Op Gólgota se kruis.

Wil julle die Wegraping maak? [Gemeente sê, “Amen.”] Hoeveel is geïnteresseerd om in die Wegraping 
te wees? Sê, “God, ek wil dit maak, met my hele hart.”
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Hou Aan God's Onveranderlike Hand, julle ken die lied? Ken jy dit, suster? Hou Aan God Se 
Onveranderlike Hand. Ek weet nie wat.... Wat is dit in, vir daardie een? Huh?

Hou aan God's onveranderlike hand!
Hou aan God's onveranderlike hand!
Bou jul hoop op Ew'ge dinge,
Hou aan God's onveranderlike hand!

Hou julle daarvan?
As ons lewensreis voltooi word,
As jy aan God getrou was,
Skitter blink jou huis in Glorie,
Jou verrukte siel aanskou!
Hou aan God's onveranderlike hand!
Hou aan God's onvernderlike hand!
Bou jul hoop op Ew'ge dinge,
Hou aan God's onveranderlike hand!

Ek wil hê julle moet julle hoofde net 'n oomblik buig.
Hunker nie na aardse rykdom,
Wat so vinnig kan vergaan,
Soek na Die Hemelse skatte,
Hulle sal nooit verbygaan nie!
Hou aan God's onveranderlike hand!
Hou aan God's onveranderlike hand!
Bou jul hoop op Ew'ge dinge,
Hou aan God's onveranderlike hand!

Met julle hoofde gebuig, en dit in gedagte, en weet dat ons ons hoofde buig na die stof waaruit ons 
gebring was, eendag sal ons terugkeer, in die wete dat jy 'n siel daar het wat moet antwoord gee vir 
God. En as julle voel dat julle nog net nie gereed is vir daardie Wegraping nie, as Dit vanaand sou gebeur, 
en jy sou graag wou onthou word in gebed, steek net jou hand op. Ons het geen plek om 'n altaaroproep 
te maak nie. Jou altaar is in jou hart, in elk geval. Steek jou hand op. God seën jou, jou, jou. Goeiste!
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“Voel dat ek nie gereed is nie, Broer Branham. Ek, regtig, ek wil 'n Christen wees. Ek het probeer 
wees, maar daar's altyd iets wat kortkom. Ek weet dat ek is net nie waar ek behoort te wees nie.”

“Wees genadig, God. Ek steek my hand op. Wees my genadig.”

Nou, party van twintig of dertig hande was op, alreeds, in hierdie groepie. Meer gaan op.

Dierbare God, U weet wat agter daardie hand is, daaronder onder die hart. Ek bid, dierbare God. 
Daar's net een ding waarvoor ek verantwoordelik is, dis, om die Waarheid te vertel. En, dierbare God, 
hulle wil gered wees. Hulle wil, regtig. Hulle wil nie hierdie iets hê soos een of ander emosie, wat opwerk, 
een of ander denominasionele stelsel, een of ander dogma een of ander geloofsbelydenis wat by gevoeg 
is nie. Hulle verstaan, Vader, dat dit neem die suiwer, onvervalste Woord van God. Alles anders sal 
verbygaan, selfs hemele en aarde, maar Dit sal nie. En as ons daardie Woord is, die aarde sal onder ons 
verbygaan, maar ons kan nooit verbygaan nie, want ons is daardie Woord, die Bruid van die Bruidegom.
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Ek bid vir elkeen, dat U aan hulle sal skenk, Vader, is my opregte gebed. En verskoon my, Vader, dat 
ek so senuweeagtig is vanaand, laat hier aangekom, en bewerig, en sê opgebreekte en onsamehangende 
woorde. Op een of ander manier, groot Heilige Gees, bind hulle saam in U Eie Goddelike manier, en lewer 
hulle na die harte van die mense, van my hart, en die motief en die doelwit wat ek in my hart het vir U . 
Sal U, Here? En red wat gered kan word. Trek na U, Here. En mag ons gereed wees vir daardie 
wegrapende uur wat spoedig op hande is. Want ek vra dit in Jesus se Naam. Amen.

God seën julle.

Nou, die voorsitter van die konvensie.
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