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Afrikaans.

Die Wolk.
Lukas 21:25-27.
25 En daar sal tekens wees aan son en 
maan en sterre, en op die aarde benoudheid
van nasies in hulle radeloosheid, wanneer 
see en branders dreun,
26 en mense se harte beswyk van vrees en 
verwagting van die dinge wat oor die wêreld
kom. Want die kragte van die hemele sal 
geskud word.
27 En dan sal hulle die Seun van die mens 
sien kom in ‘n wolk, met groot krag en 
heerlikheid.

Hierdie verse van die Bybel is gelees vir 
honderde jare. Altyd in die gedagtes van 
mans, die voorkoms van wolke en die  

voorkoms van Jesus Christus gekoppel is. Selfs geleerde teoloë wat glo in die terugkeer van 
die Here na die aarde, om sy bruid te neem, het hierdie verband in hul gedagtes gevorm. Tog
kan dieselfde teoloë sy wederkoms mis, omdat, alhoewel gegee “oë om te sien en ore om te 
hoor” hulle sal weier om dit te gebruik om die dinge te verstaan wat God in sy woord belowe 
het, sou die wederkoms van Christus voorafgaan.

In Matteus 24, begin by die 23ste vers is ook ‘n getuie van hierdie dae voor die koms van 
Christus,

23 As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! -moet dit nie glo nie.
24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens 
en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

(Let daarop dat Jesus nie gesê “vals Jesus se” maar vals “gesalfdes”, diegene met ‘n opregte 
salwing, maar spreek dit wat nie waar is nie, valse mondstukke.)

Jesus waarsku van misleiding aan die wederkoms, maar hy het belowe dat die uitverkorenes 
nie mislei sou word nie, wie se name geskryf is in die boek van lewe van die Lam van voor die
grondlegging van die wêreld, en hulle voorbeskik om gelykvormig te wees om die beeld van 
Jesus Christus. “En wie hy voorbestem het, hulle het hy ook geroep en geregverdig, en hulle 
ook verheerlik ”. Jesus sê hoewel daar diegene opstaan oor wie mense sal sê “Hier is ‘n 
gesalfde! Hier is iemand wat die woord het!” In Matteus 24:25 gaan hy voort,



25 Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.
26 As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn-moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in 
die binnekamer-moet dit nie glo nie.

Onder denominasies vandag daar is diegene wat eerder ‘n denominasie gebore geloof sou 
glo, dogma, of leerstelling dan die woord. Hulle vervul hierdie Skrif, want hulle sê: “Hier is die
woord, hier is die salwing. Ons raadslede, die leiers het privaat vergader, op soek na die Here.
Nou kom ons uit en sê vir u dat dit die woord is.” Hulle soek private openbaring en dwing dit 
op hul volgelinge. Onthou dat hy die woord is: “In die begin was die Woord, en die Woord 
was by God, en die Woord was God... En die Woord het vlees geword en het onder ons 
gewoon...” Johannes 1:1,14

Sonder openbaring interpreteer hulle die Skrif, soos Matteus 24:27,

27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die 
koms van die Seun van die mens wees.

Uit hierdie Skrif, hulle verwag dat Jesus Christus oor die hemel sal vlieg, skree sy terugkeer 
om sy bruid te neem. Die wat so leer, vergeet die Skrif waar hy duidelik sê dat sy terugkeer 
“soos ‘n dief in die nag’ sal wees.”

Kyk na die beskawing; dit het van oos na wes gereis. Kyk na die Christendom, dit het van die 
ooste na die weste gereis. Kyk na die son; dit styg in die ooste en sak in die weste. In 
hoofstuk 10, dit word gestel dat God die boodskap van elke boodskapper begin het aan elke 
kerk ouderdom in die ooste en die laaste boodskapper het in die weste verskyn, dit bring die 
verborgenhede van God om ‘n einde, soos voorspel in Openbaring 10:7. Daarom, as 
bonatuurlike verskynsels was om te verskyn aan mense wat in die laaste dae woon voor die 
koms van die Here, hierdie verskynsels sou in die weste voorkom. Vir “soos die weerlig uit die
ooste,... tot in die weste,” so het Jesus Christus het Hom geopenbaar, van oos na wes deur 
hierdie sewe boodskappers. Terwyl elkeen hul boodskap gebring het, het die openbaring 
voortgegaan, uit te brei met elkeen: Luther wat regverdiging gebring; Wesley, heiligmaking, 
die pinkstermanne, val van die Heilige Gees aan die begin van hierdie Laodicense ouderdom; 
en nou tot vervulling met hierdie boodskap aan die bruid waar hierdie verborgenhede deur 
hierdie boodskapper gepraat is, en die seëls is selfs oopgemaak.

Matteus 24:28,

28 Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.

Daarom sal sy engele die arende versamel, dié wat in hierdie ouderdom leef, die ouderdom 
van arende. Arende eet vars vleis, nie die “braaksel” wat alle denominasionele “tafels” sal vul 
nie (Jesaja 28:8), maar vir die vars vleis van die woord. Dit is waar die arende bymekaar sal 
kom. Terwyl hierdie woord uitgaan, vergader die mense wat dit glo, soos God hulle noem.

Matteus 24:29-30:



29 En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die 
maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van 
die hemele sal geskud word.
30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al 
die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke 
van die hemel met groot krag en heerlikheid.

Nog ‘n verwysing na die koms van die Seun van die mens, in Daniël 7:13,

13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een 
gekom soos die Seun van ‘n mens,...

Daniël in die ou testament getuig selfs van die koms van die mensekind as synde verbind met
die wolke. So het Jesus, elke keer as hy praat van sy wederkoms, het gepraat van wolke.

In Arizona, so die sakekamer verkondig, vyf en tagtig persent van die tyd, daar is geen wolke 
in die lug. Maar op 28 Februarie 1963, ‘n buitengewone wolk verskyn in die lug van Arizona 
wat met ‘n prentjie is te sien, in ‘n artikel geskryf deur Dr James McDonald, professor van 
atmosferiese fisika aan die Universiteit van Arizona in die tydskrif ‘Science’, 19 April 1963. 
Mense is gevra om te stuur in enige beskikbare foto’s of ander inligting wat lig kan werp oor 
die oorsprong van hierdie wolk. Waarom die belangstelling in een wolk? Eenvoudig, as gevolg
van sy fenomenale grootte en hoogte, bereken deur trigonometrie uit tagtig onewe foto’s, as 
ses en twintig myl in hoogte, vyftig kilometer lank en dertig myl breed. Waarnemings 
vandaan kom twee honderd en tagtig myl in een rigting en baie in ander rigtings van meer as
honderd myl. Die wonderlike skouspel van hierdie wolk bly verlig deur sonlig twintig minute 
na sononder. Bo die atmosfeer, bo die vliegplafon van vliegtuie, verder as waar vog kan vorm 
en kondenseer, en onmoontlik om het sy oorsprong in ‘n vuurpyl deur die blote grootste deel 
van die vog dit sou hê om te bevat, die groot wolk bly ‘n wetenskaplike raaisel.

Die redakteurs van tydskrif ‘Life’ afgekom hierdie artikel in ‘Science’, en op 17 Mei (dieselfde 
maand en dag volgens die Skrif dat Noag die ark binnegegaan het), 1963, gepubliseer ‘n foto 
van die wolk met hierdie woorde, “’N wolk wat te hoog is, en te groot om waar te wees, maar
tog, hier is ‘n foto van dit!” Ek het geleer van die wolk vir die eerste keer uit hierdie uitgawe 
van Life. As ek terugkyk, besef ek dat die artikel interessant was, maar ek aangeheg geen 
spesiale betekenis aan dit. ‘N volledige evangeliedienaar, gevul met die Heilige Gees, ek het 
geglo dat ek ‘n lid van die bruid van Christus was, maar ek was nie dan geestelike genoeg om
te besef dat Jesus Christus gesê het dat sy wederkoms gepaard gaan met wolke. Hoe 
nederig, in retrospek, om te besef dat ek het nie aangeheg bonatuurlike betekenis aan dit 
wat nie natuurlik deur die wetenskap verklaar kon word nie. Dit was nie tot 1964 dat ek die 
waarheid van die uitstaande gebeure gehoor wat plaasgevind het toe hierdie wolk oor Arizona
verskyn het.

Op 22 Desember 1962, ‘n volle twee maande voor die wolk verskyn het, Broer Branham het 
‘n visie, terwyl die vergadering in sy huis kantoor in Jeffersonville, Indiana, een van duisende 
visioene dat hy in sy leeftyd ontvang het. Op 31 Desember 1962, hy het hierdie visie aan sy 



gemeente verwant in die Branham Tabernakel, in Jeffersonville. Sy woorde is deur ongeveer 
seshonderd persone gehoor aanwesig daardie aand en op band aangeteken soos hy sy preek 
gebring het, getiteld  “Menere, is dit die tyd?”  Hy het gesê hoe in die visie hy was aan die 
kant van ‘n berg, die verwydering van ‘n cocklebur van ‘n broekbeen, toe hy skielik geskok 
was deur ‘n magtige ontploffing, dan besoek deur sewe engele. Hy het tot die gemeente 
toegelaat dat hy nie die betekenis van hierdie visie geken het nie. Die visie, ontsteld hom 
buitengewoon, en in die daaropvolgende weke  hy gemeld aan ander wat miskien God se 
doel in sy lewe is vervul en hy was om doodgemaak te word in ‘n ontploffing. Hy het 
gewonder of hierdie engele was om sy lyf weg te dra as gedoen is vir Moses.

Kort na hierdie ervaring van die visie, hy het saam met sy familie na Tucson, Arizona, getrek 
en gaan woon daar. Hy het ‘n paar preke gepreek en begin inpas in die lewe in hierdie 
woestyn gemeenskap, maar die visie het hom nog spook. Was sy tyd binnekort voltooi moet 
word? Wanneer sal dit wees?

Getrou aan sy aard as ‘n buitelug mens en jagter, hy bevind homself geniet ‘n gunsteling 
sport van die gebied, die jag van die wilde woestyn vark bekend as Javelina. Dit was tydens 
so ‘n jagrit dat die ontstellende visie vervul is.

Die datum was 7 Maart 1963. Dit was oggend en Broer Branham het verreken van die kamp 
om sy broeder en medejagters te help, Broers Fred Sothmann en Eugene Norman, spoor die 
ontwykende Javelina. Soos gewoonlik het hy reeds suksesvol in die jag vir sy dier. Hy klim na 
‘n rant, om die ander te lei in die pad wat hulle moet neem om ‘n trop van die varke teëkom 
wat hy voorheen gesien het en sou hulle dwing tot hulle. Terwyl hy vir ‘n oomblik bo-op die 
rant rus, hy het opgemerk dat daar ‘n kelkbur op sy broek was. Kort nadat hy bereik het om 
dit te verwyder, ‘n ontploffing het die berg geskud en as die grond bewe onder hom, hy het in
die lug gespring, nie weet wat gebeur het nie of wat om te verwag volgende. Daar in die lug 
bokant hom, verskyn sewe klein kolletjies, soos vliegtuie. Minder as ‘n knipoog later hierdie 
kolletjies gematerialiseer vóór hom - ‘n piramide van engele met ‘n magtige engel aan die 
bokant en drie kleiner engele langs elke kant. Net soos Paulus gesê het dat hy dit was gevang
up in die derde hemel, so Broer Branham vertel dat hy was “gevang  up” in die midde van 
hierdie engele konstellasie. Dit was in hierdie tyd het hy die kommissie gegee is: “Gaan terug 
terug oos van waar jy kom en deur openbaring en visie, God sal die sewe seëls oopmaak wat 
in die verborgenheid verseël is aangesien Johannes die openbaring hulle geskryf het in die 
boek Openbaring!”

Die broers met hom geken het van die visie en hulle het die bewing ervaar van die berg, 
maar na my wete, was nie bewus van die teenwoordigheid van die engele nie. Broer Branham
het hulle aangekla op daardie tydstip aan niemand vertel nie wat hulle gesien en gehoor het. 
Hy het Tucson op 13 Maart 1963 verlaat, en teruggekeer na Jeffersonville. Van 17 Maart deur
24 Maart, toe begin hy die mees uitstaande en verhelderende reeks preke ooit in die kerk 
bekend.

Hy neem elke aand een seël, hy, deur die direkte openbaring en inspirasie van die Heilige 
Gees elke dag, het die verborgenhede van God gepreek wat God beloof het aan Daniël sou 
nie geopenbaar word nie tot die tyd van die einde. Dit was die tyd wat in die Skrifte gepraat 



word, die eindtyd, en God het deur sy profeet gepraat soos hy nog altyd gedoen het, maar 
hierdie keer het die woord gekom in ‘n manier van openbaring wat nog nooit voorheen aan ‘n
man gesê is nie. Die bruid is getoon dat baie van die dinge waarna hulle gesoek het, was 
reeds verby. Dit was reeds tyd vir die bruid om “maak haarself gereed. ”

As jy die foto ondersoek van die wetenskap-baffling wolk jy kan die gesig van die Here Jesus 
Christus daarin sien, soek met sy gesig na die ooste, met hare soos wol, soos Johannes die 
Openbarer hom gesien het. Hy het nie as ‘n jongman verskyn nie soos hy was toe hy op ‘n 
kruis gehang het by drie en dertig, maar soos hy wat die regter van die wêreld. Dit kan vir 
sommige mense moeilik wees om te ontvang, maar dit sê wel in die Skrifte in baie plekke dat 
wanneer die Seun van die mens geopenbaar word, wanneer hy verskyn, sal daar wolke wees?

Sedert die verspreiding van die prente van die wolk, het baie mense artikels daaroor geskryf. 
Professor McDonald het nog ‘n artikel in die tydskrif Weatherwise geskryf, waar hy die teorie 
geprojekteer het dat die wolk veroorsaak kon word deur die ontploffing van ‘n vuurpyl van die
gewapende magte daardie dag oor die Stille Oseaan. Dit gebeur egter dat die windpeilings 
daardie dag perfek was op alle strategiese plekke en ‘n deeglike ontleding van hierdie inligting
het geen winde van so ‘n snelheid aan die lig gebring nie om die puin en vog van daardie 
vuurpyl na die punt van die ontploffing te vervoer, byna vyfhonderd myl uit see toe, na ‘n 
posisie direk oor Flagstaff, Arizona.

Die feit bly staan dat hulle nie toe, en ook nie sedertdien, in staat was om ‘n wetenskaplike 
verklaring vir die wolk te vind nie. Gelowiges in Broer Branham se boodskap, egter, wil soveel 
inligting as moontlik oor die wolk bekom, begin om hierdie professor te skryf, om inligting te 
vra. Uiteindelik het hy vererg geraak en geëis om te weet wat die rede is vir die geestelike 
betekenis wat aan die wolk geheg word. Hy het die vraag gerig aan een van die gelowiges 
wat eendag by sy kantoor ingestap het. Die man het hom na my verwys; ek het dus ‘n 
telefoonoproep van hierdie professor ontvang.

Hy het navraag gedoen oor my belangstelling in die wolk. Ek het geantwoord dat ek 
eenvoudig geglo het dat dit in vervulling van die Skrif is, en dat ek ‘n bedienaar is wat die 
wederkoms van die Here verwag het, ek het gevoel dat aangesien daar geen wetenskaplike 
verduideliking was nie, dit ‘n bonatuurlike gebeurtenis moes wees. Die wetenskaplike 
onmoontlikheid was al duidelik, wat vereis het dat tonne water bo die atmosfeer versprei 
word. (is dit nie vreemd dat die wetenskaplikes in Noag se tyd probeer bewys het dat daar 
geen water in die lug was nie en vandag probeer hulle bewys dat daar water was nie?)

“Wie was William Branham? ” het hy van my geëis. (Dit blyk dat iemand Broer Branham se 
naam in verband met die wolk genoem het.)

Ek was versigtig om te weerhou om hom alles te vertel wat ek geweet het, as gevolg van 
Broer Branham se instruksies aan die broers, om nie van die wolk te vertel nie, aangesien dit 
nie aanvaar sou word nie. Maar terwyl hy my gedruk het, het ek vir hom gesê dat Broer 
Branham ‘n man van God was wat ons geglo het om ‘n profeet te wees.

“Wat van hierdie visioen wat hy gehad het? ” het hy gevra.



Ek het die visioen aan hom vertel en ons verduideliking van die wolk vertel. Hierop het hy 
geantwoord: “Jy weet dat ek nie daardie verduideliking kan aanvaar nie! ”

“Nee meneer, ” het ek geantwoord. “Ek het nie verwag dat jy dit sou glo nie, maar jy sê dat 
daar geen verduideliking van die wolk is nie...”

“Daar is absoluut geen verduideliking nie, ” het hy onderbreek.

“Meneer, ” het ek voortgegaan, “jy het dalk nie een nie - maar ek het - en ek glo myne! ”

Die saak het nie opgehou met hierdie onderhoud nie, want ‘n koerantverslaggewer het gou 
die toneel betree, op soek na ‘n storie vir sy koerant. Hy het ‘n onderhoud gevoer met dr. 
McDonald, toe ekself, en sy soektog voortgesit deur met die broers Norman en Sothmann te 
praat. Hy het ‘n ooreenkoms met my aangegaan om my toe te laat om sy artikel te redigeer 
voordat dit gepubliseer word. Dit het gelyk of dit een keer was dat die ware feite na vore 
gebring kon word, gunstig vir Broer Branham en geestelik opbouend. Byvoorbeeld, in die 
oorspronklike artikel het hy geskryf “Branham het duisende genees. ” Ek het hom dit laat 
verander om te lees: “Broer Branham het vir duisende gebid en God het hulle genees. ”

Ongelooflik genoeg is hierdie verslaggewer nou ‘n gelowige van hierdie boodskap. Hy glo dat 
dit ‘n besoek van God was, dat dit ‘n vervulling van die Skrif in hierdie dag was. Hoe dit die 
krag van die woord bewys. Moenie daarmee flous as jy nie daardeur gevang wil word nie. As 
jy dit genoeg hoor en daar is enige lewe daar, al is jy dalk een van daardie hardnekkige 
saadjies wat lank neem om op te kom, maar tog sal jy uiteindelik lewe kry wanneer die lig jou
tref.

Die verslaggewer se artikel is in sy koerant gepubliseer, wat ‘n sirkulasie van tweehonderd-en-
vyftigduisend gehad het, maar, ongelukkig, die artikel was onderhewig aan addisionele 
redigering nadat dit sy lessenaar verlaat het. As gevolg hiervan het dit onakkuraathede bevat 
wat professor McDonald aanstootlik gevind het. Hy was kwaad, veral omdat hy gevoel het dat
ek op een of ander manier verantwoordelik was. In ‘n daaropvolgende koerantberig het hy sy 
woede uitgespreek deur te sê: “Eerwaarde Green moet bygeloof terug in die 14de eeu laat 
waar dit hoort! ”

Natuurlik het ek verplig gevoel om hom weer oor die telefoon te bel. Ek het hom gevra of dit 
nie moontlik is dat die redakteur, nie die verslaggewer nie, die artikel verander het en ons 
albei verkeerd aangehaal het.

Hy wou egter nie kalmeer nie, en het weer daarvan beskuldig dat dit dwaasheid was om te 
glo wat ons aangaande die wolk gedoen het. Toe het God vir my ‘n skrifgedeelte gegee: 
Jesus het in Matteus die 16de hoofstuk vir manne van geleerdheid gesê: “Julle geveinsdes, 
julle kan die aangesig van die hemel onderskei; (jy kan kyk en sê dat dit rooi is en môre sal 
reën) maar kan jy nie die tekens van die tye onderskei nie?”

Ek verklaar aan die mense van hierdie tyd dat die Skrif belowe daar moet ‘n wolk gekoppel 



wees met die verskyning van die mensekind op hierdie aarde. Nou bring ek die verrassende 
nuus dat daar so ‘n wolk was in hierdie eeu - ‘n wolk wat nie verklaar kan word deur die 
wetenskap. As dit kan verduidelik word deur wetenskaplike beginsel dan kon ek nie glo wat 
ek daaraan glo nie, maar daar is geen verduideliking nie. Ek is vertel deur ‘n man wat ek glo 
aan ‘n profeet van God wees vir hierdie tyd, Broeder William Branham, dat sewe engele na 
hom toe gekom het en die verborgenhede van die boek Openbaring geopenbaar, het hom in 
hul midde opgeneem en hom verlaat en hierdie wolk gevorm. Ek het geen rede om aan 
hierdie verduideliking te twyfel nie. Die wolk was te groot, te hoog, en sal te veel vog moet 
bevat om eg te wees; maar die feit bly staan - dit was eg. Dit was bonatuurlike, en God stuur
dit as ‘n teken om die bruid.
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