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Afrikaans.

Die Engel Verskyn.
Die boek Handelinge teken baie geestelike 
gebeure aan wat met die manne van God 
gebeur het gedurende die eerste eeu van die
Kerk. Die apostel Paulus was een van daardie
manne wie se lewe voortdurend deur 
vreemde ervarings geraak is. Selfs sy 
bekering soos ons in Hoofstuk 6 gesien het, 
was vreemd, waar hy geslaan is met 'n Lig 
helderder as die middagson. Net so vreemd 
was die lig wat op 11 Junie 1933 oor die 
Ohio-rivier verskyn het, in die 
teenwoordigheid van baie honderde getuies, 
toe 'n stem daaruit gepraat het en vir Broer 

Branham sy kommissie gegee het. Die vorige hoofstukke vertel van die vreemde geboorte van
Broer Branham en baie van die vreemde gebeure, soos warrelwinde wat verskyn, stemme 
wat met hom praat, en waarsêers wat vir hom sê daar is 'n teken wat hom volg. So was dit 
ook met Paulus en die vreemde verskynsels in sy lewe waardeur ons God verheerlik. Dink hoe
wonderlik dat God op hierdie manier met Paulus gehandel het, en vergelyk sy ervarings met 
dié van Broer Branham.

Een van Paulus se vreemdste ervarings verwant aan ‘n hemelse besoek wat plaasgevind het 
toe hy na Rome gestuur is as ‘n gevangene, onder beheer van ‘n kaptein van die Romeinse 
soldate. Voordat hulle van Kreta begin het, Paulus het aan die kaptein van die skip gesê dat 
hulle nie moes seil nie. Maar die kaptein wat ‘n mens van die see, van mening dat hy die 
getye geweet het, windstoestande, weer, en die see beter as Paulus, so hy stel vaar in elk 
geval. Hulle was slegs ‘n paar dae van die eiland toe hulle vasgestel was op deur ‘n woeste 
storm. Hulle het gegooi aanpakken en vrag oorboord om die skip te verlig sodat dit nie sink 
nie en almal vergaan. Paulus was stil vir ‘n tyd totdat, soos ons lees in Handelinge 27:21-22,

21 En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hul midde opgestaan en gesê: 
Manne, julle moes na my geluister en nie van Kreta afgevaar het nie en julle so hierdie
ramp en skade bespaar het.
22 Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen 
verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip.

Jy sal moet erken dat dit ‘n baie vreemde verklaring vir ‘n man was, homself ‘n gevangene, 
om te maak, aan hulle in beheer van die skip. Toe almal vir hul lewens vrees, hy het gesê dat
hulle hom moes geluister het, maar nou moet hulle goeie moed hê, want niemand sou 



vergaan nie, alhoewel die skip verlore sal gaan. Op watter gesag sou ‘n man soos Paulus, ‘n 
gevangene, praat so ‘n stelling? Vers 23 sê,

23 Want daar het in hierdie nag by my gestaan ‘n engel van die God aan wie ek 
behoort, wat ek ook dien.
24 En hy het gesê: Moenie vrees nie, Paulus; jy moet voor die keiser staan, en kyk, 
God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar.
25 Daarom, hou moed, manne; want ek glo God dat dit so sal wees soos aan my gesê 
is.

Nou waarom het Paulus met so ‘n gesag gepraat? Dit was omdat God ‘n engel gestuur het 
om by hom te staan en Paulus het die woorde gepraat dat hierdie engel hom vertel het. 
Aangesien die engel ‘n boodskapper van God was, Paulus kon sê “So spreek God”. Jy weet 
hoe die storie geëindig het. Die skip was verlore, al het hulle probeer om deur elke ander 
manier te kom. Eenkeer wou hulle die gevangenes doodmaak sodat hulle nie kan ontsnap 
nie, en Paulus het hulle gekeer. Die matrose het eenkeer probeer om oorboord te gaan en 
weg te kom van die res van hulle en Paulus het vir hulle gesê om dit ook nie te doen nie. 
Paulus het geweet dat God ‘n manier het om hulle te red, want daar is vir hom gesê dat daar 
geen lewensverlies sou wees nie. Sien jy hoe belangrik dit is om die woord van God te 
bewaar? As God ‘n engel gestuur het om vir Paulus te vertel hoe dit gedoen moes word, was 
dit hoe dit gedoen moes word. Paulus kon dit nie verander nie. Die kaptein kon dit nie 
verander nie. Die militêre man kon dit nie verander nie. Dit moes presies wees soos die Engel
van God vir Paulus gesê het. Nou terwyl ons hierdie verhaal lees, is ons in ons harte bly oor ‘n
engel wat aan Paulus verskyn het, maar ek wil getuig van ‘n engel wat in hierdie twintigste 
eeu aan ‘n man van God verskyn het.

Ná Broer Branham se vreemde vroeë lewe, na sy bekering het die jare geslaag deur, en hy 
het God tot die beste van sy vermoë gedien as ‘n pastoor en arbeider in die koninkryk van 
God. Hy het selfs ‘n werk as ‘n wildbewaarder in Indiana gehou. Die begin van wat was om te
wees ‘n geweldige verandering in sy lewe en bediening plaasgevind het in die begin van 
Maart, 1946 toe hy het teruggegaan huis toe vir middagete en geloop onder ‘n maple boom 
in die voortuin van sy huis, op 8ste straat in Jeffersonville, Indiana. Toe hy verbygaan onder 
die boom, hy vertel dat ‘n magtige, haastig wind het in die boom gekom. Dit het die boonste 
van die esdoornboom getref en dit het vir hom gelyk dat die boom sou uitmekaar geskeur 
word. Die geweldige impak het veroorsaak dat hy stagger. Sy vrou en ander het na hom 
gehardloop, dink dat hy siek geword het. Hy draai na haar en sê hierdie woorde, “Vir meer as
twintig jaar ek het nie in staat was om hierdie bediening te verstaan nie, hierdie vreemde 
gevoel op myself. Ek kan nie so aangaan nie. Ek moet die antwoord kry. Is hierdie van God 
Waaroor gaan dit alles? ”

Hy het vir haar gesê hy gaan weg, dat hy haar en Billy Paul sal los om God te soek met sy 
Bybel en gebed en dat hy die antwoord sal uitvind of hy sal nie terugkom nie. (Sy preek 
“Desperaatheid ” vertel hoe ‘n mens desperaat moet word in sy begeerte om God in sy lewe 
te hê.) Dink hoe desperaat moes hy in hierdie uur gewees het om vir sy vrou te sê dat hy nie 
terug sou wees sonder ‘n antwoord van God nie. Ek dink daaraan as om te beoefen wat hy 
gepreek het. Wat ‘n moeilike ding vir ‘n man om te besluit om te doen. Watter toewyding aan



God - om Hom te ken of te sterf. Mag dit so wees in ons almal se lewens.

Nadat hy opgemaak sy gemoed en verklaar sy voornemens, Broer Branham het alleen 
gegaan om God te soek in ‘n geheime plek, vasbeslote om die antwoord weet en om vrede in
sy hart te vind oor hierdie vreemde gevoel en hierdie verskynsels. Hy het homself 
weggesteek van almal en na ‘n geheime plek van gebed gegaan waar hy nie gesteur sou 
word nie, hy het homself op sy aangesig neergebuig voor God. Nou in die boek “’n Man 
gestuur van God” word daar melding gemaak (soos Broer Branham dikwels gesê het) dat hy 
by die veldwagter se kajuit by Green’s Mill was. Daardie kajuit staan nie meer nie: dit het 
agteruitgegaan en tot op die grond verrot.

Broer Branham wat op sy band “My Lewensverhaal ” gepraat het, het nie al die klein 
besonderhede vertel nie, soos hy vir sy vrou en kinders vertel het, en soos hy my persoonlik 
vertel het: maar waarheen hy daardie aand gegaan het, hoewel by die veldwagter se kajuit, 
was in ‘n klein grot naby die kajuit. God, een of ander tyd in Broer Branham se jonger lewe, 
het hom gelei na ‘n grot waarvan hy dikwels in sy latere bande gepraat het en waar hy gesê 
het dat niemand dit kan vind nie. Die grot is deur die natuur gemeubileer asof vir sy eie 
gebruik, want binne is daar ‘n ronde rots wat soos ‘n tafel gevorm is, ‘n rots in die vorm van 
‘n stoel, en ook ‘n plek vir ‘n man om te lê en slaap. Hy het niks hiervan daar gesit nie - dit 
was eenvoudig daar. Na my wete is die enigste persoon wat nog ooit in hierdie grot langs 
Broer Branham was, sy vrou, Suster Meda. Hy het haar eenkeer soontoe geneem.

Daar was mans wat vyf of ses dae in daardie woude deurgebring het om daarna te soek, en 
die ligging daarvan bly steeds ‘n geheim. Maar Broer Branham het vir my gesê hy was in die 
grot toe die engel aan hom verskyn het. Ek hoop dat dit nie ‘n struikelblok is vir sommige wat
gevoel het dat, aangesien Broer Branham gesê het: “by veldwagter se kajuit, ” en omdat hy 
die woord “vloer ” noem en deur die “venster ” uitgekyk het, dat hy binne moes gewees het 
‘n kajuit. Aangesien niemand die grot gesien het nie, weet ons nie hoe dit lyk nie, behalwe uit
die beskrywing. Maar hy het vir my gesê hy was binne die grot toe die engel aan hom 
verskyn het op 7 Mei 1946. Net soos in 1964, toe ek gesê het: “Meneer, ek bemerk dat u ‘n 
profeet is. ” hy het gesê: “Broer Pearry, ek sê niks daaroor in die openbaar nie, want mense 
verstaan nie wat ‘n profeet is nie. ” Ek is seker dat hy nie die grot so gereeld in sy vroeë 
bediening genoem het soos later nie, want hy wou dit nie aan almal hoef te verduidelik nie. 
Hy het net gesê dat hy by die veldwagter se kajuit was en aangesien dit in daardie omgewing
was, sou dit voldoende wees, want hy was in elk geval nie bereid om vir iemand te sê waar 
die grot is nie.

Broer Branham lê uitgestrek op sy gesig in die grot voor God. Toe hy sy hart gebid het in 
opregtheid, om God te vra, hy het gesê hy gaan sit en wag vir ‘n antwoord. Hy het net daar 
gesit, en wag vir God om terug te praat. Hoeveel keer het ons hom hoor sê, “Hulle wat op 
die Here wag...” So dikwels wanneer ons bid, ons doen al die praatjies, en so gou as ons 
klaar gepraat, ons opstaan en verlaat. Hy het gesê dat die geheim is nadat jy gebid het 
geduld hê om te wag totdat God terug praat. Dit wil sê, as jy glo dat God jou gehoor het, 
wag dan vir die antwoord. Broer Branham het homself verbind tot die wil van God in sy lewe.

Dit was omtrent die 11de uur wat hy gesien het ‘n sagte lig voor hom verskyn. Hy het 



opgekyk en opgestaan om te beweeg in die rigting van die lig en daar hang die groot ster. Dit
het nie vyf punte soos ‘n ster gehad nie, maar kyk meer soos ‘n bal van vuur. Toe hoor hy 
voetstappe, en ‘n man van groot gestalte het hom genader. Die man het dalk twee honderd 
pond geweeg, het ‘n donker gelaat, geen baard gehad nie, met skouer lengte hare. Soos die 
man sy oog gevang het, Broer Branham het baie geword vreesagtige, maar die vreemdeling 
het na hom gekyk in ‘n vriendelik wyse en begin praat. Net soos die engel het gestaan deur 
Paulus en het hom instruksies, so hierdie engel het gestaan deur Broer Branham en het hom 
instruksies. Ek het hierdie instruksies hier geplaas in sewe afsonderlike kategorieë:

“Moenie vrees nie,” sê die engel, setting Broer Branham op sy gemak, en voortgegaan en 
gesê: “Ek is ‘n boodskapper, na julle gestuur uit die teenwoordigheid van die Almagtige God.” 
Dat was die eerste fase, om enige vrese te kalmeer en homself te identifiseer.

“Moenie vrees nie, ” sê die engel, setting Broer Branham op sy gemak, en voortgegaan en 
gesê: “Ek is ‘n boodskapper, na julle gestuur uit die teenwoordigheid van die Almagtige God. ”
Dat was die eerste fase, om enige vrese te kalmeer en homself te identifiseer.

Derde fase: die engel vertel hom dat daar was ‘n paar voorwaardes dat hy moet ontmoet en 
hou. Hy het gesê: “As jy opreg sal wees, en jy kan die mense kry om jou te glo...” en toe 
gaan hy voort na die vierde fase - die uitslae:

Hy het gesê,: “...niks sal voor jou gebede staan nie, nie eens kanker nie! ”

Let nou op die woorde van die engel tot dusver. Hy het Broer Branham op sy gemak geplaas 
en homself geïdentifiseer. Hy het hom vertel dat hy van sy vorige lewe geweet het en doel. 
Hy het ook vir hom gesê hy moet opreg wees, en dat mense hom moes glo. Ek wil dit in my 
eie woorde sê: As die Engel van God aan Broer Branham vertel het dat hy opreg moet wees, 
hoeveel meer so moet ons gesê word om opreg te wees? Dit was ook belangrik dat hy kry 
mense om te glo, daarom, as jy nie glo nie Broer Branham om ‘n profeet van God te wees vir 
hierdie ouderdom, dan sy boodskap en sy bediening was nie vir jou nie.

Die vyfde fase van die engel se boodskap was ‘n waarskuwing aan die mense om hul sondes 
te bely voordat hulle gekom het voor hierdie man van God, en dat hy die mense moes vertel 
dat hulle gedagtes harder praat voor die troon van God as doen hulle woorde. Dit was ‘n 
waarskuwing vir die hele mensdom.

Toe het die engel na die sesde fase gegaan en vertel Broer Branham dinge aangaande sy 
lewe en toekomstige bediening. Hy is meegedeel dat hy sou preek voor skare oor die hele 
wêreld en dat hy sou staan in gepak ouditoriums, met mense weggedraai vir ‘n gebrek aan 
kamer. Sy kerk in Jeffersonville sou ‘n gesentraliseerde plek word waar mense sou kom van 
regoor die wêreld, op soek na sy gebede vir hulle verlossing.

(Onthou, Broer Branham was ‘n onopgevoede, veragte, verwerpte jong man in daardie stad. 
Daar was tye, as gevolg van die lewe van sy pa, dat hy in die straat sou loop en mense sou 
die straat oorsteek om nie by ‘n Branham te loop nie. Hulle was so arm dat hy nie eens ‘n 
hemp gehad het om skool toe te dra nie, so hy het sy jas gedra en dit tot bo toe knoop. Op ‘n



dag toe hy agt was, wou hy ‘n gedig skryf wat by hom opgekom het en hy moes ‘n potlood 
en ‘n stuk papier by ‘n klasmaat leen. Hy het nie enige van sy eie gehad nie. Tog, hier het ‘n 
Engel van God gestaan en hom vertel van ‘n wonderlike bediening wat sou plaasvind. Suster 
Branham vertel my dat toe hy by die huis kom en dit vertel het, en toe hy sy oproep na sy 
eerste vergadering in St Louis, Missouri ontvang het, dat sy sy wit hemde moes neem en die 
verslete krae moes verwyder en dit omdraai, want hy was te arm om ‘n nuwe hemp te koop. 
Hy het nie eers ‘n pajamas besit nie en hulle het vir hom ‘n paar in St Louis gegee. Hy het 
saam met hulle huis toe gekom, baie trots, want hy het nog nooit ‘n paar in sy lewe besit 
nie.)

Maar, hier staan ‘n Engel van God wat hom vertel, “Jy sal voor menigtes preek, en duisende 
regoor die wêreld sal na jou toe kom vir gebed en raad.” Nie net dit nie, maar die engel 
vervolg op om te sê dat “U sal bid vir konings en heersers en potentaten. ”  Jy vra: “Het dit 
gebeur? ” Kom ons kyk of dit gedoen het.

Broer Branham het die volgende week na sy klein tabernakel teruggekeer, en die outydse 
mense sal jou vertel van ‘n opregte jong man wat sonder twyfel in sy gedagtes praat en hulle
vertel wat die engel gesê het, en geseg, “Daar sal duisende wees wat hierheen kom, hulle sal
jou verdring. Jy sal nie ’n sitplek kry as jy nie opreg met God is en vroeg kom nie. ” Mense 
van die stad, opgevoede mense, het na hom gekyk en gesê, “Wel, Billy Branham, hulle sal 
nooit doen dit. ” Maar het hulle? In Broer Branham se lêers is ‘n brief van wyle koning George
VI van Engeland, waarin hy hom bedank dat hy na hom toe gekom het, op die koning se 
versoek om gebed, toe die koning van ‘n beenkwaal genees is.

Op ‘n dag het ‘n baie bekende kongreslid, ‘n lid van die Verenigde State se Kongres vir jare, 
wat aan ‘n rolstoel gekluister was, ook op ‘n dag in die gang van die ouditorium gesit terwyl 
Broer Branham sy boodskap van geloof en genesing verkondig het. Soos Paulus in die boek 
Handelinge, het hy sy preek gestaak, na hierdie man afgekyk en gesê: “Meneer, ek sien dat u
geloof het om genees te word. Staan op en loop uit daardie rolstoel. ” En kongreslid Upshaw, 
wat vir meer as 60 jaar aan die rolstoel gekluister was, het op sy voete gestaan en in die 
gang afgestap en God geprys. Hy het teruggekeer na Washington D.C., op die trappe van die 
Capitol-gebou gestaan en William Marrion Branham as ‘n profeet van God van die twintigste 
eeu verklaar. Getrou, so lank as wat hy geleef het, het die kongreslid elke jaar vir Broer 
Branham ‘n Stetson-hoed vir Kersfees gestuur. Daarteenoor was daar ander mense in die 
wêreld wat hom as ‘n onbekende afgetrek het. Hulle het net nie geluister nie, of kon nie hoor 
nie.

Die genesing van kongreslid Upshaw is deur Reader’s Digest gedra. Is dit nie interessant dat 
twee wonderlike artikels van genesings soos hierdie in die lewe en bediening van Broer 
Branham gedra is deur die grootste sirkulasietydskrif ter wêreld, Reader’s Digest, slegs 
tweede na die Bybel aangehaal? Mense sê: “Ek lees dit in Reader’s Digest, ” op dieselfde 
manier as wat ander van die Bybel kan praat. Dit was niks minder nie as dat God dit 
verordineer het sodat die wêreld kon weet dat Hy ‘n profeet gestuur het, as hulle maar net 
wou luister.

Broer Branham het die geleentheid gehad om Pous Pius XII te besoek toe hy in Rome was. 



Hy is opdrag gegee oor wat hy sou moes doen om ‘n gehoor by hierdie potentaat te kry - hoe
hy die Pous moet nader - en dat hy die Pous se ring sou moes soen. Dit was te veel vir Broer 
Branham, hy het gesê: “Vergeet die onderhoud. Ek sal dit aan niemand behalwe my Here en 
Verlosser doen nie. ” Ek gryp hier in en staan die gevolge van die vervolging wat sal kom: Ek 
wonder of toe Billy Graham die Pous gesien het, het hy sy ring gesoen? Toe die president van
die Verenigde State gegaan het, het hy die ring gesoen? Jy sal nooit ’n profeet kry om dit te 
doen nie. Kyk na die verhaal van die vuuroond in die boek Daniël in die Ou Testament; die 
Hebreërs het geweier om voor die beeld neer te buig. Dit was ‘n beeld, volgens die woord 
van ‘n profeet, van ‘n heilige man!

Die sewende fase van die boodskap van die engel het betrekking op die verskillende fases 
van Broer Branham se bediening. Sommige mense verwys na hierdie as die eerste teken en 
die tweede teken. Maar Broer Branham gepraat van hulle as die “drie trek.” (Soos die trek ‘n 
visserman doen lok die vis, die opstel van die haak, en die neem van die vis.) Die engel het 
vir hom gesê dat, onder die salwing, hy sal mense met die hand kan vat  en die gees van 
siekte by daardie persoon sou so ‘n oproer en ‘n wrok veroorsaak toe dit kontak met sy gees 
gemaak het dat hy hierdie trilling fisies in sy hand sou kon voel. Deur mense te vertel wat die
siekte is, sou dit die geloof van die gehoor inspireer, en hulle sou ook glo.

Om gewys te word dat dit Skriftuurlik is, moet jy Eksodus die 4de hoofstuk lees, verse 1-8, 
wat vertel van die teken in die hand wat God eers vir Moses gegee het. Moses het sy hand in 
sy boesem gesteek, en dit sou melaats word wanneer hy dit uithaal. Hy moes sy hand terug 
in sy boesem plaas en dit sou weer heel gemaak word. Die teken in die hand is aan Broer 
Branham gegee, soos dit Moses was, om die geloof van die mense te inspireer, om hulle te 
laat besef dat hier ‘n man is wat van God gestuur is.

Toe ek Broer Branham die eerste keer sien, was dit die fase van sy bediening; die “trek” wat 
word gemanifesteer. Toe mense voor hom kom, tensy hy kon sigbaar sien hul kwaal, soos 
blindheid, wat kreupel, of verlamming, hy hulle sou neem deur die hand, en indien hulle 
sonde gehad in hul lewe, hy het hulle eers van hul sonde vertel. Dit wil sê, as daardie sonde 
nie alreeds bely is nie en onder die bloed van Jesus Christus. Hy sou hulle te waarsku, “Bely 
julle sondes voor jy kom. ”

Een demoon hy altyd uitgeroep was sigaretrook - tabak. Hy erken op daardie tydstip, voor die
Amerikaanse Mediese Vereniging en die Departement van Gesondheid, Onderwys, Welsyn en 
Dwelms het geweet, dat sigarette veroorsaak kanker. Hy kon die verband deur die gees van 
die ding sien, en aan die kaak gestel dit terug in die 1940’s. Dit was ook voor vroue regtig 
begin rook. Destyds het jy nie gesien hoe baie vroue rook nie. U het nooit ‘n advertensie in ‘n
tydskrif gesien van ‘n vrou wat rook nie. Maar nadat die tabakbedryf al die mans gekry het 
wat hulle kon kry, hulle begin om dit gewild vir die vroue om te rook, en nou die sigaar bedryf
het selfs het hulle op sigare en pype. Hulle het die verdere denigrasie van die vroue 
aangemoedig deur dit glansryk te laat lyk en iets te wense oor vir hulle om so goed te drink 
as rook. Nou kan jy nooit sien ‘n advertensie wat die ware van die drankbedryf, tensy ‘n vrou 
daarin is.

Net soos die vroue agteruitgegaan het, so het die Kerk agteruitgegaan. Vroue “tipe ” die 



Kerk. Daar is geen manier waarop ‘n man dit kan voorkom nie. Dit sal presies wees soos 
daardie engel in 1946 aan Broer Branham gesê het. Net soos die engel Paulus opdrag gegee 
het en dit het gebeur soos aan Paulus gesê is, so sal dit wees met die boodskap van hierdie 
engel, omdat dit van God gekom het tot ‘n profeet van hierdie geslag.

Die tweede teken, of ‘trek ’ hy sou die geheime van die hart ken. Hy kan net praat met mense
sou wees en hy sal hulle naam en ander feite oor hulle te leer ken. (Onthou, “Want die woord
van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard,... en is ‘n 
beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. ”) Mense het begin om te sien 
hierdie gemanifesteer in die laat 1950’s en vroeë 1960’s in Broer Branham se bediening. 
Daaropvolgende visioene en gebeure in die laaste maande van sy lewe geopenbaar aan hom 
die doel van die eerste teken. Dit was om al die nabootsers na vore te bring en te openbaar. 
Seker genoeg, sommige kom uit met dit in hul linkerhand, ander in hul regterhand, sommige 
met ‘n tinteling in hul elmboog, sommige met dit hul rug, en ‘n paar sal dit voel in hul 
regteroor.

Dit was alles om te wys dat daar Jannes en Jambres tipes, selfs in hierdie geslag, want hulle 
het dit gedoen ter wille van vuil geld, vir wins en sonder omgee vir die mense, of die Woord 
van God, of die weg van heiligheid. Hulle sou uitspreek dat almal genees is en bring ‘n smaad
oor die Woord van God. Jesus het gesê: “Ek kan niks doen behalwe my bevel gegee deur my 
Vader. ” Mense het na Broer Branham gekom en gesê: “Bid vir my; God het aan jou gesag 
gegee. ” Hy antwoord: “Ja, ek het die gesag, maar ek het nie die gebod. ” Hy sou dit nooit 
doen voordat God hom gewys het nie. Hy het niks gedoen nie, tensy die Vader hom gewys. 
Dank die Here vir die een wat met die Woord sal bly.

Toe die Tweede Trek begin, die gedagtes en bedoelinge van die hart te onderskei, hier kom ‘n
nuwe oes van evangeliste, en hulle ook kon jy die geheime van jou hart vertel en sê: “So sê 
die Here.” Daar is nie ruimte om dit alles te vertel nie, maar ‘n volle begrip, volgens die 
openbaring van die Heilige Gees en die lig van die Woord van God, kan gevind word op die 
getapte boodskap van Broer Branham “Die Gesalfdes Aan Die Eindtyd. ” Dit is ‘n ware salwing
van die Heilige Gees, maar hulle is vals vaartuie. Jy vra waar dit is in die Skrif? Matteus 7 sê 
dat daar diegene sal wees wat sê: “Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u 
Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? ” Maar Jesus antwoord 
hulle: “...Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! ” 
Mense het gekom wat tekens en wonders gedoen het, en as dit moontlik was, sou hulle die 
uitverkorenes mislei. Hoekom? Omdat hulle die tekens gehad het, maar hulle het nie die 
Woord van God gehad nie, om na die liggaam van die Bruid te bring.

Broer Branham het ‘n visioen gehad waar hy probeer om skoenveter ‘n klein baba se skoen 
met ‘n groot tou en hy kon dit nie doen nie omdat die tou groter was dan die oog van die 
skoen. In die tweede deel van hierdie visioen het hy vis gevang en hy het ander begin wys 
hoe om vis te vang. Dit is later geïnterpreteer om hom te beteken dat toe hy uitgaan met die 
teken in sy hand hy het probeer om dit te verduidelik aan die mense. Die Gees van die Here 
het met hom gespreek en gesê: “Jy kan nie leer Pinkster babas bonatuurlike dinge. ” Dit was 
toe hy probeer het om ander predikers wys hoe om dieselfde ding wat hy gedoen het nie.



Maar daar moes ‘n Derde Trek wees, en God het vir hom gesê toe hy dit aan hom 
geopenbaar het: “Hou hierdie geheim in jou hart! ” Broer Branham het gesê: “Wanneer ek 
hier weggaan, sal ek daardie geheim in my hart toegesluit hê. ” Die Derde Trek, die finale 
fase van sy bediening - hy het gesê: “Dit sal die ding wees wat die Bruid in die Wegraping sal
neem. ”
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