
DIE ONVERGEEFLIKE SONDE

 …?…Ons sing daardie liedere, en dit verhelder ons
gemoedere; om te dink dat ons na tienduisend jaar niks

minder tyd sal hê nie. Maar julle weet, nou is die tyd wat ons
vir die Here moet werk, nie waar nie? Die enigste tyd wat ons
het, is in hierdie klein bestek van sterflike lewe, terwyl ons hier
is. En ek glo dat dit ons betaam om elke minuut te bestee wat ons
kan tot die Here se diens, deur iets te doen. Maak nie saakwat dit
is nie, as dit sing is, getuig, iets te doen tot die eer van God. Want
dink net, ons gaan net sing vir tienduisend jaar nadat ons daar
kom. Dis net die sangdiens, dis net die, is nog nie verby nie, julle
weet, tienduisend jaar. So dit gaan ’nwonderlike tydwees.

Nou ons kondig vanaand aan, net…Ek moet in die oggend
vertrek na Idaho. Weg wees vir ’n paar dae, terugkom. En dan as
God wil, wil ons met ’n outydse herlewing begin, net hier by die
tabernakel. Die volgende paar weke, sal ons alles daarvan weet,
as die Here wil. En ’n goeie onderrigherlewing, net…Ons het
ons hande in die heuningpot gehad vanmôre en ’n wonderlike,
heerlike tyd gehad. En julle weet, aan almal van julle wat nie
hier was nie, julle het sowaar ’n lang sitting gemis. Dis ’n lang
sitting, twee ure, wat ek hier onderrig het. En toe het ek net
so goed gevoel, ek het pas teruggekom van bo in Colorado, en
net wonderlik gevoel, en so sou ek—ek dadelik die herlewing
begin het.

En ’n paar dierbare goeie vriende van my, wat net nie nee
kon sê vir hulle nie, Broer Arganbright, en baie van hulle van
Kalifornië, die Christen Sakemanne, het my gevra om hulle in
Idaho te ontmoet. En ek moet na Kalifornië toe gaan in die
oggend; opgaan na Idaho, vir Dinsdag. En hulle gaan in die
Slangrivier af, ensovoorts, wil hê ek moet saam met hulle gaan.
So ek het geen dienste geskeduleer gehad nie, so ek…Julle weet,
iemand iets goeds doen vir jou, is jy lief vir hulle. Dis reg. Hulle
was goed vir my. So ek het ingegaan en die Here gevra, en gelyk
asof Hy my gesê het dat dit reg sou wees vir my om te gaan, so ek
gaan dan.
2 Dan terugkom, as God wil, en die herlewing begin, en ’n
goeie outydse tyd hê. Nou ons wil hê julle moet daaraan dink,
en daaroor bid, dat God net die vensters van die Hemel sal open
en die Herlewingsgees op ons sal uitstort.
3 Soos ons vanmôre gesê het, julle weet, die waters en die…
Byvoorbeeld, die rivier, kon ek sê. Nou toe die…En partykeer is
daardie rivier net so ontstuimig, en wip en spring, maar het niks
meer water daarin as wat dit het wanneer dit net so kalm is as
wat dit kan wees nie. Maar dit het ’n herlewing wat aan die gang
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is, julle sien, en die wind waai daaroor, en laat dit spring en juig.
En die goeie ding daaromtrent, dit laat die stokke en vuilgoed na
die oewer toe dryf, soos ek gesê het.
4 Dis wat herlewing doen, laat ons net rondspring soos daardie
totdat dit ons net kry…Ons spring hier af, en spring op, en
spring soontoe, en oorkant toe om te bid hiervoor, en onder na
die buurman toe, julle sien. Voor jy jou kom kry, openbaar die
Here aan ons: “Jy weet, jy behoort in elk geval nie van daardie
buurman te gepraat het nie.”

“Wel, ek sal hom vra om kerk toe te kom.”
5 Dit spring soort van ’n bietjie kwaad uit, julle weet. So dis
wat ons wil doen in hierdie tyd wat kom.
6 Nou, wil nie te veel van julle tyd in beslag neem nie, want ek
weet môre is—is Maandag, en werksdag. En gedurende die tyd
van die herlewing, as God wil, wil ons net ’n goeie uur-en-’n-
half hê, of twee uur, in die aand; sangdiens, en dan reguit in die
onderrigting van die Woord ingaan.
7 En ek dink dat liedere wonderlik is, maar jy kan ’n diens
ruïneer met liedere, sien, te veel van hulle. Sien? Ons kan sing,
maar wat die Huis van God is, is vir die teregwysing, vir die
Woord, vir begrip, onderrigting, dat ons sal weet hoe om onsself
te gedra. En ek dink julle het nou julle liedere net reg, net soos
dit vanaand was. Dis baie goed.
8 Nou, gedurende hierdie tyd, sal ons ’n paar spesiale items hê,
natuurlik. Kan hulle nie almal op een aand hê nie, maar, aand na
aand, sal ons spesiale items hê.
9 En ons wil hê julle moet die mense uitnooi om in te kom,
en, sal dit natuurlik miskien op een slag moet aankondig,
wanneer ons terugkom. En hou dop daarvoor. En ons sal ’n
klein advertensie in die koerant plaas, en—en julle moet almal
kom. Nou, dit sal nie ’n genesingsdiens wees nie. Dit sal ’n
herlewing wees.
10 Nou, ’n herlewing beteken nie om nuwe bekeerlinge in
te bring nie. ’n Herlewing beteken om hulle, wat alreeds
bekeerlinge is, weer te laat oplewe. Sien? Is, ’n herlewing,
beteken “om weer te laat oplewe,” sien: “om op te bring,” “om
weer te laat lewe.” En die kerk, partykeer, raak ons net ’n bietjie
traag, en so ons soek net na een van daardie ou tye, soos wat ons
altyd gehad het, lank gelede.
11 Gertie het my ’n rukkie terug gebel, en gesê sy en Suster
Angie sal en daardie Kampdienstyd (veertig jaar gelede) vir my
kom sing. So ons verwag…En—en sê vir die ander kerkbroers
en susters dat hulle almal uitgenooi word.
12 Nou, vanaand bestudeer ons ’n baie diep onderwerp, wat
vanmôre aangekondig is. En ek waardeer beslis al die gasvryheid
en goedhartigheid van ons Broer Neville. Altyd bereid om terug
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te staan en ons te laat voortgaan en alles. Dis ’n ware broer. Gee
net sy preekstoel op, net asof dit niks was nie, so, om dit te doen.
So, ons, ek waardeer Broer Neville, baie. En hy het nog altyd
saamgewerk in enigiets wat ek hom ooit gevra het om te doen.
Hy was net bereid om dit te doen, sommer net so, so ek waardeer
’n broer soos dit.
13 Vanmôre…Ons het bestudeer, vir die afgelope vier maande,
of so-iets, in die 9de…of die 10de hoofstuk van die Boek van
Hebreërs. Ons begin by die 8ste vers, en gekom tot by die 25ste
vers, dink ek, vanmôre. Dan het ek aangekondig, om vanaand
te onderrig, as die Here wil, oor die…Die Onvergeeflike Sonde.
Wat is die onvergeeflike sonde?
14 Nou, om ’n agtergrond te kry, wil ons teruggaan in die
Skriflesing, en net ’n stelling, of twee, van vanmôre, hersien, en
dan ingaan op hierdie onderwerp van die 25ste vers, of liewer,
die 26ste vers, en van die Boek van Hebreërs, die 10de hoofstuk.
Kom ons begin vanaf omtrent die 19de vers af hersien, en vind ’n
paar dinge uit.
15 Paulus, wat hier praat, probeer wet van genade skei. Die
beginsel, of die hoofsaak, is om wet van genade te skei. En hierin
bring hy uit hoe om tot Christus te nader, deur die wet; om
te nader tot God, deur Christus. En hy skei hulle, van mekaar,
deur te wys watter rol elkeen speel. En alles, in die Evangelies,
speel hulle almal dieselfde rol, dit was net onder verskillende
bedelings.
16 Dan het ons gehad waar die aanbidder gekom het, sy offer
van die bloeiende offerande gemaak het. Vanmôre het ons
oorgeblaai na Job, verstandelik gesproke, gevind dat Job onder
die dae van die offer, en die brandoffer, gelewe het. En hy
het gedink omdat sy kinders dalk op ’n manier gesondig het,
dat hulle nie verstaan het dat hulle gesondig het nie, Job ’n
brandoffer vir sy kinders gemaak het, om seker te maak. Ek hou
daarvan. En julle? Geïnteresseerd in jou kinders! ’n Brandoffer
gemaak, ’n gebed geoffer onder die offer van ’n skaap se dood,
dat sy kinders nie verlore sou gaan, as hulle gesondig het nie, dat
God hulle sou vergewe van hulle sondes.
17 Toe het ons geneem deur Job en uitgevind, aan die einde,
hoe dit suksesvol was. God, nadat Job deur sy tyd gegaan het
van pyniging en beproewinge. Aan die einde was dit suksesvol.
Job het nooit enige van sy kinders verloor nie. Al sy skape, al
sy beeste, al sy osse, al sy kamele, is weer vir hom teruggegee,
dubbeld. En toe het God herstel, of vir hom sy kinders gegee.
Hulle was almal dood, vir die aarde; maar hulle het gewag, in die
Hiernamaals, vir hom om te kom. Nie een van hulle verlore nie,
sien. God het vir Job sy dogters en sy seuns gegee.Wat dit beteken
om te lewe en te wandel in die Lig wat jy het om in te wandel, om
te lewe volgens al die reëls en bedeling, wanneerHy regeer.
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18 Ons vind in die Bybel, dat Sagaría, die vader van Johannes
die Doper, wat die kleinneef van Jesus was, dat hy ’n regverdige
manwas. Het julle dit opgelet in die Skrif? “Regverdigeman, wat
onder die wet gelewe het,” en in sy huis is daar die heeltyd gebid.
En sy vrou, Elisabet, was onvrugbaar. En dit was dieHeiligeGees
wat na hom toe gekom het in die vorm…of, Gabriël, was dit,
die aartsengel. Toe hy sy offerande gebring het, deur wierook te
waai, wierook te brand, terwyl daar gebid is in die tempel, dat die
aartsengel, Gabriël, na hom toe gekom het, omdat hy gewandel
het in al die Lig wat hy gehad het om in te wandel.
19 Dis al wat God van ons kan vereis, al die Lig wat ons het om
in te wandel.
20 Dit is waar die Evangelie, die—die verstandelike voorwerp
van die Evangelie, misluk het in die heidenland, omdat ons vir
hulle net ’n teorie, of liewer, een of ander teologie gebring het,
wat een of ander man opgemaak het. En, daarin, stel ons dit voor
aan hulle, en dis net so min effektief as die aanbidding wat hulle
gehad het.
21 As, met ander woorde, as hulle geleer word dat die son ’n
groot mag is en dit die aarde beheer. Dit is, tot ’n sekere mate,
maar, dan, hulle glo dat daardie son ’n mag het, dat deur die son
plantegroei kom, deur die son lewe kom, deur die son kom…
Wel, dis presies waar, maar die son is net ’n skepping van die
Skepper.
22 Ons het een op die platvorm gehad daar. Nou julle het
waarskynlik briewe daaroor gehad, baie van julle wat die
sendelinge en dinge daarbinne ken. Een het opgekom…Hulle
sit en het na die son gekyk totdat hulle heeltemal blind word.
En hulle voel, as die son hulle oë sal verblind, dan kan hulle
nie sonde en dinge van die wêreld sien nie, hulle is blind vir die
wêreld, en, dan, deur dit te doen, wel: “sal hulle gered word.”
Nou, dis al kennis van God wat hulle het. Hulle is dit geleer,
dat hulle glo dat dit is wat hulle moet doen, om ’n opoffering te
maak, om hulle oë te laat verblind deur die son “dat hulle gered
sal word.”
23 Ander loop in vuur; lê op penne; hou hulle hande op, sê
hulle sal nooit hulle hande laat sak totdat hulle vrede kry nie.
En hulle vingernaels groei deur die agterkant van hulle hande,
soos daardie, vir jare en jare en jare, en vingernaels wat uitgroei.
Maak nooit hulle hand oop nie; hou dit op, loop so. Opreg, totaal
opreg, maar hulle het nie die Evangelie nie.
24 Nou, en, daardie, dis ons plig om toe te sien dat daardie
sterflinge, net soos ons is…En, in elk geval, hulle is ons broers,
sover dit die vlees aangaan, want God het uit een bloed alle
mense gemaak. Elke mens, elke menslike wese, het van die een
boom, Adam, af gekom, in die begin. Nou, dan, daardeur, is dit
ons plig, as Christenbroers, om die ware en lewende Evangelie
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na hulle toe te neem. Dan, daarbinne, wanneer een van hierdie
soort sal wees, een aanbid klein diertjies, en insekte, ensovoorts.
Dan, sien, hulle aanbid die skepsel in plaas van die Skep-…die
Skepper. Dan wanneer hulle een keer die Evangelie van die Here
Jesus hoor…Hulle het dit baiekeer gehoor, deur sendinglewe,
traktaatjies uit te deel, ensovoorts. Hulle sê…
25 Ek het gesê: “Hoeveel van julle here weet van die Here
Jesus?” Elkeen van hulle. “Hoeveel van julle glo dat Hy die Seun
van God was?” Nie een van hulle nie, sien. “Wel, wat dink julle
was Hy?”

“O,Hywas ’n leraar, net soos ons s’nwas,” sovoorts. Sien?
26 Want, hierdie, dat daar nie enigiets is, deur enige van hulle
gode, wat enige natuurlike resultate sal bring nie. Maar deur die
Evangelie van die Here Jesus Christus, sal elke Woord wat Hy
gespreek het, laat plaasvind. En dis reg. Ditmaak die verskil.
27 Toe hierdie arme man blind gestaan het daar, het vir jare
en jare nie gesien nie. Ek het gesê: “Wat kan julle godsdiens vir
hierdie man doen?” Natuurlik, niks nie. Ek het gesê: “Maar Jesus
Christus kan nou vir hom sy sig teruggee,” en Hy het. So, dis—
dis die werklikheid van die Evangelie.
28 Nou, Paulus hier, wat in die Hebreërs gepraat het, het
probeer om vir die mense te vertel dat die toenadering tot God
deur die bloeiende Offer van die Here Jesus Christus was. Dis
hoe jy tot Hom nader, is deur Jesus, want Hy is die Lam wat die
sonde van die wêreld wegneem. En God het dit herken. En nou
het hy gesê…
29 In die Ou Testament, toe hulle die lam gebring het, het
hulle hulle offer gemaak, hulle offerande; die lam aan sy kop
vasgehou, terwyl dit gebewe en gesterf het; die bloed wat oraloor
die kleintjie gevlieg het, terwyl sy slagaar gesny is; dan het hulle
besef dat daardie lam in hulle plek gesterf het. Dan, het hulle
weer uitgegaan, met dieselfde wreedheid van hart wat hulle
gehad het toe hulle ingekom het. Dieselfde begeerte om owerspel
te pleeg, dieselfde begeerte om te lieg, dieselfde begeerte om te
steel, en te moor, en wat nog.
30 Maar, ’n man wat eenkeer sy hand geplaas het…O, goeiste!
’n Man sy hand geplaas het op die hoof van Jesus Christus, en
sy sonde bely, die pyne en lyding van Gólgota voel, wat sonde,
wat Hy moes betaal om ’n mens van sonde te verlos! En die
Heilige Gees, uit die Bloed van Jesus Christus, kom om daardie
man te reinig. Hy gaan ’n nuwe skepsel daar uit, en dis vir eens
en vir altyd. Hy gaan ’n ander mens uit. Hy gaan uit met die
hele sondeprobleem vir altyd afgehandel. “Want deur een Offer,”
sê die Skrif hier: “het Hy vir altyd volmaak dié wat geheilig
word.” En Hy het gesê: “En ook die Heilige Gees gee aan ons
getuienis.” Sien?
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31 “Daardie een Offer, vir altyd, Hy het Sy Offer gemaak, deur
Sy Eie lewe te gee, gaan sit aan die regterhand van die Majesteit
in die Hoogte. En ons het ’n Hoëpriester wat sit in die Majesteit
van God, in die Teenwoordigheid van die groot Skepper, om
voorspraak te maak volgens ons belydenis.”
32 Toe hier gesê, in die 19de vers:

Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die
heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus,

33 Dink daaraan, geen vrees nie! Dis die grootste plaag wat
daar in die Christenkerk is vandag, is: “bevrees.” En die rede
waarom hulle bevrees is, is omdat hulle nie reg geleer word, en
reg gevestig is, in die Evangelie nie.
34 Geen rede hoegenaamd waarom hierdie plekkie hier nie
’n bynes van die Krag van God kan wees, wat zoem met die
Heerlikheid van God, wat vlieg van oral nie. Hierdie ou gaatjie
in die muur hier, is amper oor die hele wêreld bekend, hierdie
plekkie waarin julle vanaand sit; nie as gevolg van William
Branham nie, maar as gevolg van Jesus Christus, die Seun van
God, en ’n Evangelie waarvoor hulle gestry het. Nee, meneer,
ek het hoegenaamd niks daarmee te doen gehad nie. Dit was
Hy Wat dit gedoen het, en die plek bekendgemaak het oor die
hele wêreld, toe dit niks anders was as ’n klein vyftien-honderd-
dollar struktuurtjie, of so-iets soos daardie, wat hier opgerigwas,
sonder ’n vloer daarin nie. Maar dis God Almagtig wat daardie
dinge doen. Nou het Hy…

…het ons vrymoedigheid om in die heiligdom in te
gaan deur die bloed van Jesus,
Op die nuwe en lewende weg,…

35 Nie die ou weg nie. “Op ’n nuwe en ’n lewende weg.” Dit was
die dooie weg, ’n orde van die wet; maar nou gaan ons in deur
genade, deur die Heilige Gees. O, ek hoop julle sien dit. Niks wat
jy kan doen nie. Die wet was werke: “nie aanraak, nie hanteer,
nie proe, geen vleis eet nie, onderhou sabbatte, nuwe mane,” alle
vorms van aanbidding, wat die mens gedoen het. Maar in hierdie
“nuwe en lewende weg,” is dit niks wat ons kan doen nie. Dis wat
Hy vir ons doen, deur genade. Ons aanvaar dit net. Christus neem
die sonde weg. Ons glo Dit. Hoor die Evangelie, glo Dit, aanvaar
Dit. En dan, as ons Dit werklik aanvaar, uit die diepte van ons
hart, gee God ons die Heilige Gees, as ’n getuienis.
36 Dan getuig die Heilige Gees aan jou dat jou sondes weg is,
en jy dood is vir die wêreld. Jy staan op in die nuutheid van die
lewe, om ’n nuwe lewe te bewandel, om ’n nuwe lewe te lei, om
in die Krag en Teenwoordigheid van God te lewe. Nie om meer
deur enigiets rondgedryf te word nie, maar om die Gees te volg,
as seuns en dogters van God. Romeine 8:1, het gesê: “Daar is
daarom nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is
nie, vir diéwat nie na die vleeswandel nie, maar na dieGees.”
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37 Nou, aan baie van julle mense hier, besoekers van ander
kerke, ek wil nie hê julle moet dink ek’s ’n twisgierige met ander
kerke, en probeer hierdie kerk streel nie. Wat ek probeer doen,
is om die vleeslikheid uit hierdie kerk uit te kry. En dis die
hoofsaak. Ek het baie om te doen. Maar, om te probeer om—om
dit te doen, ons eie trappe gevee te hou hierbuite.Maar deur dit te
doen, moet ons ander voorbeelde gebruik. En julle weet, broers,
van julle kerk, ons het almal opvee nodig, oral. Julle verstaan dit.

38 So, die ding daarvan, is om te sien dat God nie enige
organisasie of enige groepe mense herken nie. As jy Metodis is,
herken Hy jou nie omdat jy Metodis is nie. As jy Pinkster is,
herken Hy jou nie omdat jy Pinkster is nie. Hy herken net ’n
individu, amen, wat gebore is, lewend gemaak is deur die Heilige
Gees, en ’n nuwe skepsel gemaak is in Christus Jesus.

39 Hy herken nie organisasies nie. Hy herken nie groot
byeenkomste nie. God kom nooit in groot byeenkomste in omdat
dit groot byeenkomste is nie. Hy kom omdat die harte eengesind
is en verwag dat Hy kom. Kyk na Jesus, aan die nederigste kerk:
“twee of drie vergader in My Naam.”

40 Nou, ek het vanmôre gesê, en ek sal dit nou weer sê, dat
ons—ons kerkie hier, sover dit ons betref, probeer ons op die
onvervalsteWoord vanGod staan. Ditmoet vanHier af kom.

41 Die kerke, wanneer hulle hulle kerke organiseer, die dinge
wat hulle doen, hulle blokkeer die seëninge van God, deur hulle
teologie, dat God nie kan deurbreek om Sy mense te seën nie.
Hulle maak hulle kerke so formeel, so styf en so verkramp, dat
die Heilige Gees nie in die kerk kan inbeweeg nie. En toe, toe die
duiwel gesien het hy het dit gedoen, en dat sommige in elk geval
daar deurbreek, toe het hy hulle ander kanale laat oopmaak wat
nie die Evangelie was nie, en hulle laat afgaan in fanatisme. Dis
reg. Sien? Hulle raak óf ’n klomp fanatici, óf ’n klomp formele.
Maar in die middel van die pad, is daar die Evangelie van die
Here Jesus Christus.

42 Soos ek vanmôre gesê het, en om hierdie nou te ondersteun
vir hierdie groot vraag wat ek gereedmaak om te vra binne ’n
paar oomblikke, hierin, dat die mense mekaar se geeste kan kry.
Maak seker dat julle nie een of ander man se gees in plaas van
die Gees van die Here kry nie. Gaan in ’n kerk in, kyk hoe die
pastoor optree, en julle sal sien hoe die mense optree. Sien? As
die pastoor baie formeel en styf is, sal die mense net so wees. As
jy gaanwaar dit wild en fanatisme is, sal diemense net sowees.

43 So, broers, ons behoort dankbaar te wees hier, in die
tabernakel vanaand, vir ’n pastoor wat by sy volle verstand is,
verstandig, en die Evangelie eenvoudig, vol, vry, en in Sy krag
preek. Ja, meneer.
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44 As daar enigiets is wat ek reg wil verteenwoordig, in hierdie
wêreld, as ek nie die mensdom reg verteenwoordig nie, wil ek
Jesus Christus in Sy Lewe verteenwoordig.
45 Ek wil ’n Bybel-Christen wees. Wat die Bybel sê, dis wat ek
wil glo. Maak nie saak wie verskil, en wie nie, ek stry nie met
hulle nie, maar ek wil die Bybel glo. Hierdie is die Woord van
God. Ek glo dat Daardie waarlik die plan van verlossing is. Die
Woord van God is die enigste Rots wat ooit sal staan en die eeue
sal trotseer, is die Woord van God. Jesus het gesê: “Hemele en
aarde sal verbygaan, maar My Woord sal nooit verbygaan nie.”
So ek glo Hierdie is die Waarheid. Het God…[Broer Branham
klop vier keer op die preekstoel—Red.]
46 Ek sê dit nederig voor my kerkie soos hierdie. Ek kan dit
nie buite in groot dienste sê nie, want hulle sal daarop pik,
ensovoorts. Maar, as ’n siener vir wie God visioene wys, maak dit
my niks meer as daardie dronklap wat tien minute gelede iewers
bekeer is nie. Dis reg. Hy’s ’n Christen, net soos ek is, gaan na
dieselfde Hemel toe, geniet dieselfde seëninge en dinge as wat
ek, of enigiemand anders sou.
47 Daar is geen belangrike mense en groot mense in die
Koninkryk van God nie. Ons is almal een. Dis reg. Almal net
dieselfde persoon, broers en susters. Of ons geel, swart, wit is,
wat ons ook al is, ons is een in Christus Jesus. Daar is geen DD,
dubbel L’s, en die klein kêreltjie, diakens en opsigters, of wie
hulle ook al is nie. Hulle is almal dieselfde in Christus Jesus, een
Persoon. Ons is nie een bo die ander nie. Dis hoekom ons broers
en susters in die Here Jesus Christus is.
48 En dan wanneer ons bymekaarkom, sit in Hemelse plekke, in
eensgesindheid, een van hart en eendragtig, dan kan die Heilige
Gees inkom en ons seën, en vir ons die kosbare Woord van God
gee. Dan, hierin, baiekeer, deur visioene, dinge sien.
49 Die eerste ding wanneer iemand my vertel, of oplet in ’n
opname, dat ek ’n visioen gesien het en iets vooruit vertel het;
voor ek enigiets van die visoen sê, enigiets, gaan ek eers daardie
visoen namet dieWoord vanGod. En as dit nie volgens dieWoord
van God is nie, sou ek sê—sou ek sê dis…Sover, dank God, was
dit nog altyd volgens die Woord. Maar as dit ooit teenstrydig sou
wees met die Woord van God, sou ek sê: “Moenie daarna luister
nie, want dis vals.” Hierdie is die Waarheid, net hier, die Woord
vanGod. [Broer Branham klop drie keer—Red.]
50 Dan, wanneer ons verstandig, standvastig, na God toe
kom, wanneer ons kom sonder enige kwaadwilligheid, enige
vooroordeel; met ’n oop hart, gewillig om te leer, is God in staat
om te leer. Wanneer ons gewillig is om te leer! Maar onsmoet eers
tradisie tersyde stel, idees wat ons geleer is tersyde stel. Nou, ek
weet moeder het jou dinge geleer wat goed was, ensovoorts, maar
partykeer het moeder dinge verkeerd gehad.
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51 Ek het ’n moeder wat net hier sit, wat ek…die einste
onderwerp waarby ek gaan kom binne ’n paar minute, het my
jare gelede vertel, dat sy gedink het “die onvergeeflike sonde was
vir ’n—’n vrou om…aborsie-geval.” Met ander woorde, die lewe
van ’n kind te neem, voor dit gebore is. Gesê: “Hoe kan sy ooit
daarvoor vergewe word?” Mamma, met die beste wat sy geweet
het, met alles wat sy geweet het, was dit waar. Sien? Maar dit is
niewaar volgens dieWoord vanGod nie, so ditmaak ’n verskil.

52 So iemand het gesê: “Ek is ’n Katoliek gebore. Moeder was
’n Katoliek. Sy het my as ’n Katoliek grootgemaak. Ek sal ’n
Katoliek bly.”

53 Wel, ek is as ’n Baptis grootgemaak, maar ek het nie ’n Baptis
gebly nie. Toe ek gesien het die Woord van God was teenstrydig
met wat die Baptiste doktrine was, het ek die Woord van God
geglo en elke ander man se woord as ’n leuen beskou. Dis…Ek
baklei nie met die man nie. Ek sê: “Broer, Hierdie is wat ek glo.
Ek’s steeds jou broer, maar ek gloHierdie is die Woord van God.”
[Broer Branham klop drie keer—Red.]

54 Nou, wanneer jy, fundamenteel reg gevestig raak, dan het jy
vrymoedigheid om in te gaan.

55 Nou, ek ken mense, en julle moet almal erken, dat ons mense
het in die heiligheidsgroepe, ons hetmense in die Pinkstergroepe,
ons het mense in die—in die Nasareense groepe, en in die Pelgrim
Heiligheid, en in die Metodiste, en die Baptiste, en almal, wat net
voorgee om Christene te wees, wat nie Christene is nie. Onder
in hulle hart weet hulle hulle is nie Christene nie. Maar ek glo
nie daar’s enige man of vrou in enige van die groepe, wat Jesus
Christus ooit kon trotseer en waarlik hulle sondes kan bely, met
’n hart wat werklik oorgegee is, wat sê: “Here, ek glo regtig,”
wat God nie net op daardie tyd die doop van die Heilige Gees
op hulle sou plaas nie. [Broer Branham klop twee keer op die
preekstoel—Red.]

56 Nou, jy is ’n gelowige, maar God herken nie jou geloof totdat
Hy dit aan jou bewys nie. Amen. O, broer, laat ek vir jou iets sê.
Wanneer jou geloof…Dit mag herken word in jou eie gedagtes,
maar wanneer dit in God se gedagtes inkom, verseël God daardie
geloof met die doop van die Heilige Gees. Abraham het God
geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en God het vir
hom die seël van die besnydenis gegee as ’n teken dat Hy hom
aanvaar het. Halleluja! En die Seël van die lewendeGod, vandag,
(ondersoek die Skrifte,) is die doop van die Heilige Gees op die
menslike hart. Amen. Efésiërs 4:30, het gesê: “Bedroef nie die
Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag
van julle verlossing.” Die Seël van God, God se herkenning van
jou as ’n gelowige, verseël jou in die Liggaam deur die doop van
die Heilige Gees.
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57 Dan as jy nie mislei is, om een of ander teorie te glo, een
of ander gevoel, iets dergliks nie…wat alles reg is; ek het niks
daarteen nie. Op watter manier God Dit ook al vir jou gegee het,
dit is God se besigheid, en joune, julle sien. Maar wanneer ’n man
ooit gebore is uit die Gees van God, sal jy hom net so vrymoedig
en nederig vind as wat hy kan wees, opstap na die Troon van
genade en weet dat hy ’n reg het om te eet van die Boom van die
Lewe. Want, iets het gebeur met daardie individu, wat deur hom
ondervind is, wat hy nooit êrens anders in die wêreld kon vind
nie. En elke man of vrou wat gebore is uit die Gees van God, het
’n ondervinding binne-in hulle, dat hulle direk weet, wat gebeur
het, hoe dit gebeur het, en watter soort effek dit op hulle gehad
het. Elkeman en vrouwat ooit gebore is uit dieGees vanGod, iets
het gebeur, iets verander net. Dis…Wat is dit? Dis ’n bekering.
58 Soos ons vanmôre gesê het; jy het ’n ou laken daar, net so vuil
as wat dit kan wees, vol ink en alles. Niks kan dit uitkry nie. Jy
doop dit onder in ’n blik vol Clorox, of ’n skottel, haal dit weer
uit, dis so wit as wat dit kan wees. Dis wat die Bloed van Jesus
Christusmet die gelowige doenwat sy sonde bely. Dit het gesê:

Daar is ’n fontein gevul met Bloed,
Getrek uit Emmánuel’s aar,
As sondaars dompel in die vloed,
Elk’ sondevlek wegwas.

59 Dan, wanneer God die laken skud en sien dat dit
drooggemaak is deur die heilige winde van God, wat kom soos
’n magtige rukwind uit die Hemel, neem Hy die Heilige Gees en
verseël dit in die Dag van Verlossing in soos daardie.
60 Dan kyk die duiwel na daardie Seël, hy kan nie Daarby kom
nie. Hy kanDit terg, en zoemDaarteen, en baklei Daarmee, maar
hy kan nie Daarby kom nie. Dis reg. Hy kan Dit nie kry nie, want
daar is ’n Seël van God wat hom verbied, halleluja, hom verbied
om Dit aan te raak. Dis God se privaat eiendom. Halleluja! Ja,
meneer.
61 Dis wat mense met vrymoedigheid laat wandel. Hulle is nie
bang vir terugval nie. Nee, meneer. Hulle is nie bang vir wat die
duiwel sê nie.
62 Daar’s een ding met dit, jy kan gaan verwys na jou redenasie,
en jy kan jouself beperk tot redenasie. Moet dit nie probeer
beredeneer nie. Jy sê: “Nou laat ek sien. Miskien sal ek dit
doen.” Moet dit nie beredeneer nie. Glo dit. God kom nie deur
redenasie nie. Dis alles, alles onredelik; geen mens kan God
begryp nie. Jy het nog nooit, en hulle sal nooit. Jy ken God nie
deur redenasie nie.
63 Jy kenGod deur eenvoudige kinderlike geloof, deur SyWoord
te aanvaar. Jy sê Dis dieWaarheid, en glo Dit. Dis hoe jy God ken,
is deur geloof; nie deur redenasie, jou eie redenasie-vermoë nie.
Maar geloof kom van God af. Geloof is iets wat in jou gebore
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word, iets wat God jou gee. “En dis die vaste vertroue op die
dingewat ons hoop, en ’n bewys van die dingewat nie beredeneer
kan word nie.” Halleluja!
64 Dis waarvandaan dit kom, hierdeur, deur die onvervalste
krag van die Here Jesus Christus, wat ’n skepsel ’n nuwe persoon
maak, hom opnuut doop in die Heilige Gees. [Broer Branham
klop vyf keer op die preekstoel—Red.] Was hom, hang hom op,
en verseël hom in die Koninkryk van God in, dan staan hy, in die
wete waar hy is. Al die duiwels in die hel kan hom nie daaruit
skud nie. Jy mag ’nmasjiengeweer op hom rig…
65 Dis alreeds probeer. ’n Paar weke gelede, het ek in die
katakombes ingeloop waar ou bene en skedels, net omtrent
soveel van hulle oor, waar heiliges en martelare gesterf het. Ek
het in die arena gestaan waar hulle hulle vir leeus gevoer het,
en al die res. En sonder om ’n oog te knip, het hulle die dood
trotseer; in hierdie wete, dat hulle “Hom ken in die Krag van
Sy opstanding,” dat hulle eendag, bewend, sal voorkom, Bloed-
gewaste heiliges van die lewende God. O, broer, ’n man wat ooit
in aanrakingwasmetGod, kan nooit weer dieselfdewees nie.
66 Ek onthou toe daardie ou legio, daardie ou kêrel daar
uitgekom het om Jesus Christus te ontmoet, met sy deurmekaar
verstand. En die duiwel het besit geneem van hom, totdat hy ’n
legio was. Maar een keer in die Teenwoordigheid van Christus,
het hy huistoe gegaan omvir symense te vertel watter goeie dinge
God vir hom gedoen het.
67 Hulle sê dat godsdiens jou mal maak. Dit doen dit nie. Jy
is nie by jou volle verstand totdat jy Jesus Christus vind nie,
want Hy is die enigste Outeur van die Lewe, Wat jou by jou volle
verstand kan bring.

…dan het ons vrymoedigheid om in die heiligdom in
te gaan deur die bloed van Jesus Christus, (amen)

Op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy
het deur die voorhangsel heen, dit is Sy vlees;

68 Wat doen die vlees? Die vlees sluier net die bloed. Die bloed
is die lewe. Dis die enigste manier wat lewe in my liggaam
hou, is vir die vlees en weefsels en senings, ensovoorts, om
die bloed op hulle plekke te hou, sodat hulle lewe kan gee vir
hierdie tabernakel waarin ek woon. Is dit reg? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.]
69 Dis wat God gesluier het van die mense, was die Bloed
en senings en velle van Jesus Christus, die Seun van God.
Sy onvervalste geboorte, Wat God die Vader die maagd Maria
oorskadu het en in haar die Bloedsel van Sy Eie Wese, die
skepping geskape het. En, daarin, het Sy vel Dit weggehou van
die mense.
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70 Maar eendag het die sonde van die mens Sy hart oopgemaak,
met ’n spies, en Sy Bloed het uitgeloop op die grond. Dit is vrylik
gegee vir die sondes van die wêreld. En dis vandag geopenbaar.
En soos daardie Bloed uitgekom het, het die Gees ook gekom.
En deur die was van die water deur die Bloed, deur die Gees,
word ons gebore in die Koninkryk van God, nuwe skepsels in
Christus Jesus.
71 En God het daardie dooie, stil liggaam geneem wat in die
graf gelê het, en dit opgerig vir ons regverdigmaking, wat sit
aan die regterhand van Sy majesteit, vanaand, om voorspraak te
maak. Watter soort mense behoort ons te wees, lafhartig, terug
te staan, bang om vir die baas te sê jy’s gered, of wedergebore,
bang om te getuig vir die dronkaard? “Ons het vrymoedigheid,”
halleluja: “om in die Heiligdom in te gaan deur die Bloed van
Jesus Christus.”
72 O, dit sal noem…Hulle sal jou holy-roller noem. Hulle
sal jou enigiets noem. Wat maak dit saak? Hulle het Hom
“Beëlsebub,” genoem. Sien? Maar, wat maak dit saak, wat hulle
jou noem? Dis wat God jou noem. Die wêreld het gesê: “Holy-
roller! Onkundig! Fanatisme!” Die kerk het gesê: “Hy het op die
verkeerde spoor beland. Hy, hy het sy verstand verloor.”
73 Maar God het gesê: “Hierdie is My seun.” Ek sal liewer dit
hê as al die lof van die mens. Ek wil nie hê mense moet my op
die rug klop nie. Ek wil hê Christus moet my aan die hand neem.
Amen. Is dit julle getuienis?
74 Herinner my aan ou Dawidjie, eenkeer, toe die ark onder by
die Filistyne was, ensovoorts. Die herlewing was weg, uit Israel.
En Dawid het gestaan, eendag, en oor die heuwel gekyk en die
ark sien kom. Hy het ’n holy-roller geword. Hy het begin dans en
rondhardloop, en so hard as wat hy kon. En sy aanstaande vrou
het hom bespot. “Wel,” het hy gesê: “hou jy nie daarvan nie? Huh?
Kyk hierna!” En daar het hy gegaan, en om-en-om die ark het hy
gegaan, gedans, net so hard as wat hy kon.
75 Sy vrou het ’n skande oor haar laat kom. Sy is onvrugbaar
gemaak. En sy het nooit kinders gebaar wat opgekom het nie. En
haar naam het uitgesterf in Israel.
76 Maar hier is wat gebeur het. God het afgekyk uit die Hemel,
en gesê: “Dawid, jy is ’nman naMyEie hart.” Ja, meneer.
77 Ek sal liewer dit hê as al die gewildheid van die vroue, mans,
of wie dit ook al was, op hierdie aarde. Ek sal liewer die guns
van God wou hê; God sê: “Ek het ’n dienskneg waarop Ek My
vinger kan lê, en hy sal My glo en My vertrou.” [Broer Branham
klop twee keer op die preekstoel—Red.] Dis reg.
78 Jy kan dit nie doen met ’n halfhartige belydenis nie. Jy kan
dit nie doen met vervlegte verstand nie. Jy moet dit doen met ’n
suiwer onvervalste geloof deur die Boed van Jesus Christus. Jy
het ingegaanDaarbo enweet jy het Godmet die hand aangeraak,
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en jy’s Sy dienskneg. Dan’s jy bang vir niks. “Ons het ingekom op
die nuwe en lewende weg, deur hierdie Bloed, deur Sy sluier wat
Dit gesluier het.” Net ’n bietjie verder aan. Het…

En ons ’n groot Priester oor die huis van God het, wat
Christus is; (luister hier)
Laat ons toetree met ’n waaragtige hart, en met ’n

gewete van…en geloof, en ons gewete besprinkel met—
met…van boosheid, en ons liggame gewas met rein
water.

79 Ons het vanmôre daardeur gegaan. Nou die water…
Besprinkel beteken daar “weggeskud.” Ons gewete, met die
sondeprobleem, boosheid en duisternis daarvan afgeskud. “En
met ons liggame gewas met suiwer water,” deur die waterdoop
in die Naam van Jesus Christus.
80 Loop vry en vrymoedig na God, in hierdie wete, dat: “Die
boosheid wat ek eers liefgehad het, weg is, in die wete dat die
lewe wat ek eers gelei het, nou opgehou het. Nie omdat ek dit
gedoen het nie; omdat Iets in my ingekom het en Dit self gedoen
het. Deur genade het Hy my gered. Ek het Hom geglo. Hy het my
die Heilige Gees gegee. Die goed wat ek eers gehaat het, het ek
nou lief. Die opoffering, dit was altyd moeilik vir my om kerk toe
te gaan; ek hou nou daarvan om te gaan. Om die mense te hoor
sing en skree en getuig, ek het dit altyd gehaat; ek is nou lief
daarvoor. Iets het my verander. Dan, het ek ’n ‘nuwe en lewende
weg.’ Iets het hier geanker. Ek weet toe ek afgegaan het in die
water, en hulle my gedoop het in die Naam van die Here Jesus
Christus.”
81 Hy het gesê: “Bekeer julle, en word elkeen van julle gedoop
in die Naam van Jesus Christus tot die vergewing van julle sonde,
en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.”
82 Daar is met my gestry, baklei, verkleineer, bespot, maak geen
verskil nie. “God het so gesê, en ek glo dit! En Dis presies.” Net
daar gestaan, in elk geval, net reguit aangegaan.

Gesê: “Jy is Jesus Only. Jy’s ’n Eenheid. Jy’s dit.”
83 Ek gee nie om wat hulle sê nie. Ek glo God se Woord as die
Waarheid. En ek weet nie hoe gewild dit is nie, en dit maak geen
verskil hoe gewild jy hier raak nie. Dis hoe gewild jyDaarbo is.
84 Een van die groot manne is onlangs gevra om dit te preek.
Hy het gesê: “Dis die Waarheid, maar as ek dit sou sê, sou my
gemeente uitloop.”
85 Ek het gesê: “Ek sou liewer vir die vier mure, die Waarheid
preek,” God is in staat om uit hierdie klippe kinders van
Abraham op te rig: “as om toe te gee oor die Evangelie.” Ja,
meneer.
86 Want, eendag sal hierdie Boek my oordeel. Dis reg. Die
Woorde van God, Daar, sal my Regter wees op die Oordeelsdag.
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Ekmoet die Waarheid preek ongeag hoe Dit seermaak of wat Dit
seermaak.
87 Luister nou hier. Nou gaan ons voort.

Laat ons ons belydenis van ons geloof onwankelbaar
vashou, (…hy wat beloof het, is getrou;)

En laat ons op mekaar ag gee om mekaar tot liefde en
goeie werke aan te spoor;

88 Aanspoor daar beteken “om aan te moedig.” Moedig mekaar
aan tot liefde en tot goeie werke. As jy ’n broer in die kerk sien,
wat iets teen die ander broer het, moenie iets sê om daardie ding
aan te hits nie, maar sê iets wat hulle bymekaar sal bring. “Spoor
mekaar aan tot goeie werke en tot liefde,” is wat ons moet doen.
Wat is dit? Dis ’n man wat wedergebore is.
89 As jy, my broer, vanaand, nie so voel wanneer jy jou broers
sien baklei, en skerp woorde met mekaar het nie, as jy nie voel
om hulle bymekaar te bring nie, is dit jou tyd om na die altaar
toe te gaan. Dis reg. Daar het iets in jou lewe gebeur. Daar is iets
waarin jy mislei is. Jy het nie die ondervinding wat God wil hê
jy moet hê nie.
90 Want, Jesus, toe Hy uitgeskel is, het Hy nie terug uitgeskel
nie. En van kwaad gespreek is, het Hy nie weer teruggepraat
nie. En toe Hy…Toe hulle Hom kwaad aangedoen het, het Hy
omgedraai en goed aan hulle gedoen. Toe hulle Hom vervolg het
en Hom aan die kruis vasgespyker het, het Hy afgekyk en gesê:
“Vader, vergewe hulle, want hulleweet niewat hulle doen nie.”
91 As daardie soort Gees nie in jou is nie, het die Heilige Gees
nog nie in jou ingekom nie, want dit was dieselfde Gees wat op
Christus Jesus was. Die Bybel het gesê: “Laat Dit in jou wees.”
Christus is in Sy Kerk.
92 Nou, Branham Tabernakel, julle klomp hier, ons het nie
enige organisasie nie, het geen—geen tekenkaartjies, sovoorts
nie. Die enigste ding wat ons hier het, is gemeenskap. En julle
wat gemeenskap het in Jesus Christus saam met ons vanaand, en
elke aand en elke keer gemeenskap het, ons is altyd bly om julle
hier te hê. Ons wil hê julle moet hier wees. Julle hoef nie by ons
aan te sluit nie. Ons…enigste ding wat julle moet doen, is om
saammet ons te kom aanbid. En ons verwag van elkeen van julle
om die ware verborgenheid van God onwankelbaar in julle hart
te hou. Te kom aanbid en na die altaar toe te kom, ensovoorts, en
mekaar lief te hê, en in harmoniemetmekaar te wees.
93 En as jy ’n broer van die pad af sien gaan, gaan na hom toe,
en word versoen met hom as jy kan. Dis reg. Dis wat ons moet
doen. En, vriende, as julle ooit…Wat doen jy, as jy dit nie doen
nie? Jy maak net jouself ’n ellendige skepsel, en nie ’n Christen
nie, dis reg, en alles wat jy doen, is tevergeefs.
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94 Het Jesus nie gesê: “Tevergeefs vereer hulle My, deur Leringe
te leer wat gebooie van mense is” nie?
95 Sê: “Wel, ek het by die kerk aangesluit. Ek het my naam op
die boek geplaas. Ek het hierdie dinge gedoen.” Dit het nie een
ding daarmee te doen nie.
96 “As iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy op
geen manier in die Koninkryk ingaan nie.”
97 Let op, kom nou by die laaste vers, net voor afsluiting, of
voordat ek in my hoofonderwerp ingaan. Dan sal ons…Sal julle
nie te lank hou nie.

En laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim…
julle byeenkoms (kerk toe kom)…namate julle die dag
sien naderkom, des te meer.

98 Mense wat versuim om kerk toe te gaan. Die kerke begin nou
ontruim. Die oorlog is verby. Almal is versadig, en het ’n ekstra
stel klere, het ’n redelike goeie werk, gevestig.
99 Hulle het nie tyd om vir jou te help as jy na die winkel
toe gaan nie. Nou die dag gebel, om my verhittingsoond te laat
herstel. Gesê: “Het ons dit geïnstalleer?”

Gesê: “Nee, iemand anders, maar hulle besigheid bestaan nie
meer nie.”
100 “Dan,” gesê: “gaan na die mense wie se besigheid nie meer
bestaan nie.” Ja. Net so onbesorg. Onlangs, die laaste paar jaar
gelede, sou hulle elke bietjie besigheid gevra het wat hulle kon.
Maar, hulle het genoeg geld. Hulle gee nie omnie; laat dit gaan.
101 Maar laat ek vir julle sê, daardie goed sal kankergate in jou
invreet. Maar hy het gesê:

Begeer nie hierdie wêreld’s rykdom,
Wat so maklik sal vergaan,
Soek liewer om die Hemelse te kry,
Hulle sal nooit ooit vergaan!

102 Ek is deur depressie. Ek is deur welvaart. Ek het dit alles
gesien. Maar ek sal nie die hand van Jesus Christus los, vir al die
geld en rykdom wat jy op hierdie aardbodem kan opstapel, en
enigiets anders nie. Hy’s my Vriend wanneer ek bankrot is. Hy’s
my Vriend wanneer ek oorvloed het. Ek het Hom lief wanneer ek
honger is. Ek het Hom lief wanneer ek versadig is. Ek het Hom
lief as ek hartseer is. Ek het Hom lief wanneer ek gelukkig is. Ek
hetHom lief omdat ekHom liefhet, omdatHymy eerste liefgehad
het. Amen. Halleluja!
103 Toe ek siek was, op sterwe gelê het, was Hy my Vriend.
Wanneer ek goed voel, vanaand, gelukkig, is Hy steeds my
Vriend. Wanneer ek daar lê, op sterwe, iewers, en my koue are
teen my arms opkom soos dit, dan sal Hy my Vriend wees. En
wanneer hierdie brose draadjies waarop ek loop—loop, breek, en
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ek in die Ewigheid in val, dan sal Hy my Vriend wees. Wanneer
die eeue verbyrol, na tienduisend jaar, julle julle jubelgesange
gesing het, dan sal Hy steeds my Vriend wees. [Broer Branham
klop vier keer op die preekstoel—Red.] Ja, meneer. Wanneer daar
geen maan meer is, geen son meer, geen aarde meer nie, dan
sal Hy steeds my Vriend wees, soos die eeue verbyrol. [Broer
Branham klop twee keer op die preekstoel.] O, hoe behoort ons
Hom nie lief te hê nie!
104 Wat is jou werk? Wat is wat jy ook al het? Wat’s jou
gewildheid? Wat’s jou…Wie is jy, in elk geval? Dis reg. Wie is
jy om jou rug op God te draai? Wie is jy om te weier, om een
Woord te verontagsaam wat Hy sou sê? Wie is jy om jou kop weg
te draai van God se Woord af, omdat een of ander prediker of
iemand anders vir jou gesê het dat Dit vir een of ander dag was?
Wie is jy om die mens in plaas van God te glo? Glo jy vir God in
plaas van diemens. Dis hoe om vriende te weesmet God.
105 Nou kyk. Deur na dit alles te kyk, dan gee Paulus hierdie
groot klimaks, hierdie groot antwoord nou.Hier komdit. Kyk.

Want as ons opsetlik sondig, na…ons die kennis van
die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die
sonde meer oor nie,

Want as ons opsetlik sondig, na…ons die kennis van
die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die
sonde meer oor nie,

106 Laat ons dit konsentreer, net ’n oomblik, hier ter afsluiting.
Ek gaan dit by julle laat. En net hier is waarop ek my herlewing
baseer, wat kom, reg op hierdie Skrif. [Broer Branham klop tien
keer op die preekstoel—Red.]

…as ons opsetlik sondig, na…ons die kennis van…
waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde
meer oor nie, (kyk)

Maar ’n—’n verskriklike verwagting van die oordeel
en die vuurgloed wat die teëstaander sal verteer.

As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy
onder die…sterf hy sonder ontferming op die…op die
getuienis van twee of drie;

Hoeveel swaarder straf, dink julle, ja…hy verdien
wat Jesus Christus vertrap het en die bloed van die
testament, waardeur julle gereinig is, onrein geag…en
die werke van genade gesmaad het?

107 Hoeveel swaarder straf gaan dit wees! Wanneer onder die
sterwende lam, dat ’n man wat die wet van Moses verag en klaar
verwerp het, hy moes sterf sonder genade, omdat die lam in sy
plek gesterf het. Hoeveel te meer word die man, verwerp, wat die
Bloed van Jesus Christus verwerp!
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108 Nou, die eerste dingwat onswil weet, wat is die onvergeeflike
sonde? Party van hulle sê: “Dis selfmoord.” Party van hulle
het gesê: “Dis—dis ’n ma wat ontslae raak van haar kind,”
aborsie-geval. Ander het dié gesê. Ander het—het gesê: “Omdat
jy eenkeer die Heilige Gees gehad het en teruggeval het van
die Heilige Gees, dis die onvergeeflike sonde.” Dit is nie. Nee,
meneer.
109 Kom ons kyk daarna, op ’n intelligente wyse. Kom ons kyk
daarna, die Woord van God. Nou, oorkant in die Boek van—van
Matthéüs, die 12de hoofstuk, het Jesus ’n stom en blinde gees
uitgedryf, of ’n doofstom gees, glo ek was dit, uit ’n man uit.
En toe Hy dit uitgedryf het, het die doofstomme gepraat. Die
mense het omgedraai, na Hom gekyk; hulle het gesê: “Wel, Hy
dryf duiwels uit deur Beëlsebub, die hoof van die duiwels.” En
Jesus het omgedraai en hulle gevra…
110 Hoe kon hulle glo, met hulle harte vol ongeregtigheid en hoe
hulle was? Hoekom, hoekom het Hy hulle veroordeel? Hoekom?
Omdat, hierdie, dat die Woord van God hulle Self veroordeel het.
Want, Jesus…
111 Het Petrus nie gesê, op die Dag van Pinkster, van Handelinge
2, omtrent die 24, 23 en 24ste vers nie? Hy het gesê: “Julle
manne van Israel! Jesus van Násaret, ’n Man deur God vir julle
aangewys; God het Hom aangewys deur tekens en wonders en
wonderwerke, wat Hy onder julle gedoen het, soos julle ook
self weet.”
112 Hier, die eerste ding waaraan ons nou moet dink, wanneer
ons…En Jesus het vir daardie Fariseërs gesê, in die 12de
hoofstuk daar. Hy het gesê:

…as ’n man spreek teen die Seun van die mens, dit
sal hom vergewe word; maar wie ook al spreek teen
die Heilige Gees, sal hom nooit vergewe word nie,…
in hierdie wêreld nie…die toekomstige wêreld nie.

113 Wat is “kwaad te spreek teen,” “spreek teen die Heilige
Gees,” “spreek teen”?
114 Nou, jy kan verkeerd wees, sê: “Die werking van die Heilige
Gees…Iemand wat skree, dit kan die Heilige Gees wees.” Dit
kan, en dit kan nie wees nie. Jy sê: “Praat in tale, hy wat praat in
tale, praat die Heilige Gees daardeur?” Dit kan wees, en dit kan
nie wees nie. Dis presies reg. Want, ek het gelewe om die tyd te
sien wat ek weet dat alles wat in tale praat, nie die Heilige Gees
op hulle het nie.
115 Ek het duiwels in tale sien praat. Ek het toordokters in tale
sien praat. Ek het hulle bloed uit ’n menslike skedel sien drink,
en in tale praat. Ek het potlode op ’n tafel sien lê, en skryf in
onbekende tale, en hekse wat dit lees. Dit beteken nie dat hulle
’n Christen is nie.
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116 Ek het hulle sien skree, en op-en-af spring, en die Here prys;
en uitgaan en steel, en lieg, en bedrieg, en alles. Ek weet dit kom
nie van God af nie.
117 Maar ek sê jou, broer, waar daar Goddelike, volmaakte liefde
van God in die hart rus, verseël, dieselfde gister, vandag, wat
aanbeweeg, kan jy begin dink daaraan. Jesus het gesê: “Hieraan
sal alle mense weet dat julle My dissipels is, wanneer julle
mekaar liefhet.”
118 “Waar daar tale is, dit sal ophou. Waar daar kennis is, dit
sal vergaan. Waar daar geloof is, dit sal faal,” en al hierdie dinge
hier. “Maar wanneer dit wat volmaak is gekom het, wat liefde is,
sal dit nooit vergaan nie,” dis reg, die liefde van Christus.
119 Ek kan nie oordeel volgens enigiets wat jy doen nie. Die
enigste Regter wat daar is, is Almagtige God. Maar Jesus het
gesê: “Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.”
120 Nou, ons weet een ding. Nou kyk hier. Hier is die hele
samevoeging van elke vers in die Bybel. Ons sal dit net binne
’n paar minute neem en dit vir julle wys, elke plek waar daaroor
gepraat is, van die onvergeeflike, onvergeeflike sonde. Dan kom
Paulus hierby, om dit af te sluit, gesê: “As ons opsetlik sondig
nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen
offer vir die sonde meer oor nie.” Dan móét dit die onvergeeflike
sonde wees, is: “opsetlike sonde.” Is dit reg? “Hy wat opsetlik
sondig.”
121 Nou, wat is sonde? Die volgende ding wat jy moet
uitvind, wat sonde is. Sonde is “ongehoorsaamheid.” Sonde is
“verwerping.” Nou kyk hier. Die eerste sonde…
122 Ek het ’n plek hier gehad wat ek vir julle wou wys, die
eerste plek van hierdie Scofield hier, wat hy hier in ’n voetnota
geskryf het. Ek glo dis in Romeine, die 3de hoofstuk. Hy het hier
gesê, soos hy dit geïnterpreteer het deur Webster, natuurlik, in
voetnotas. Hy het gesê: “Sonde is om die geopenbaarde wil van
God te verwerp.”
123 Sonde, in sy aanvanklike vorm, is om die geopenbaarde
Woord van God te verwerp, wat God…of wil van God. Wanneer
God iets openbaar het as Sy wil; en om Dit te verwerp, is om te
laster, of, om God te verwerp.
124 Wat was die eerste sonde? Kom ons kyk daarna. Jy gaan hier
terug in Génesis 3. Jy kan dit lees as jy by die huis kom, en as jy
wil. Génesis 3, toe God die tuin van Eden geplaas het, Adam en
Eva daarin geplaas het, het Hy vir hulle dinge gesê wat hulle…
Wat Sy Woord was; Wat hulle kon doen, en dinge wat hulle nie
kon doen nie. Nou hou dop toe Satan na Eva toe gekom het, het
hy gesê: “God het gesê: ‘Jy mag nie daarvan eet nie,’ maar jy sal
sekerlik nie sterf nie.” Sien dit? Toe het Eva opsetlik…Begryp
julle dit? Eva wat iets opsetlik doen wat sy geweet het, God gesê
het om nie te doen nie. Is dit reg? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
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Nou kyk daarna. Toe Eva opsetlik…Die eerste sonde wat ooit
gedoen is. Is dit reg? [“Amen.”] Eva, opsetlik, wat die wil vanGod
geken het en geweier het om dit te doen. Is dit reg? [“Amen.”] Dis
die eerste sonde.
125 Wat is sonde dan? In Johannes die 3de hoofstuk, die 18de
vers, het Jesus Christus Self gesê, is dit, dat: “Hy wat nie glo nie,
is alreeds veroordeel.” Is dit reg?Dan is sonde eintlik ongeloof.
126 Satan, en in sy verleiding, het vir Eva gesê dat: “God dit
gesê het, maar Hy het dit nie bedoel nie.” Sien hoe hy die Woord
afgewater het? Wel, nou het hy gesê: “Nou, God het Dit gesê,
maar Hy het Dit nie bedoel nie.” Met ander woorde: “Jy sal
wees…Ons oë sal oopgemaak word. Jy sal weet, baie meer
kennis hê.”
127 En nou word dieselfde vuil leuen deur Satan vertel, vir
predikers en kerklidmate vandag, [Broer Branham klop twee
keer op die preekstoel—Red.] om te sê: “Die Woord van God sê
so-en-so, maar Dit beteken nie Dit nie.” God se Woord beteken
net presies wat Dit gesê het. [Broer Branham klop vier keer op
die preekstoel.] Dis reg.
128 Ek het hier gepraat, nie lank gelede nie, met my eie kerk en
my eie mense, toe sommige dit gesit het…van buite die dorp
af was. In die genesingsdienste, het ek nooit enige—enige soort
doktrines gebring nie, omdat dit ’n gemengde groep is. Maar in
my eie kerk preek ek wat ek glo die Waarheid is. En alles wat ek
preek, is dieWaarheid,maar ek gaan nie in besonderhedeDaarop
in nie. Toe iemand my hier sien doop het, in die Naam van die
Here Jesus Christus, het hulle gesê: “Broer Branham, ek het die
heeltyd gedink jy was ’n—’n drie-enige.”
129 Ek het gesê: “Jy het baie dinkwerk om te doen.” Ek het
gesê: “Die Bybel het gesê…En nie een plek is enigiemand ooit
gedoop op enige ander manier behalwe in die Naam van Jesus
Christus nie.”

“Wel,” gesê: “maar julle weet…”Ek het gesê die…

Ek het gesê: “Daardie ding is reg voor jou gelê.”
130 ’n SewendeDagAdventis broer, wat, sy broer sit teenwoordig
nou, het eenkeer hier na my huis toe gekom, om uit te daag oor
dieselfde ding. My broer het vir hom gesê, hy het gesê: “Nou, kyk,
broer, jy luister na iets wat nie reg is nie.”

En hy het gesê: “Wie is Bill Branham omvirmy te sê?”

“Wel,” gesê: “kom en luister na dieWoord vanGod.”
131 So die seun het gekom, en ons het die Bybel uitgehaal. Ek het
gesê: “Nou kyk, broer, gaan jy jou teksboek neersit, en sal ons die
Bybel neem?”

“Ja, die Bybel.”
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132 Ek het gesê: “Dan as God se Woord sê jy’s verkeerd, sal jy my
toelaat om jou te doop in die Naam van ‘Jesus Christus’? En as jy
aan my bewys dat ‘Vader, Seun, en die Heilige Gees’ die manier
is om gedoop te word, in die Bybel, sal ek jou toelaat om my te
doop.” Hy het saamgestem daarmee.
133 En sy heel eerste teks was die enigste plek waar hy ooit gekry
het, en was net daar veroordeel, en het toe geweier dat ek hom
doop. Nou wat beteken dit? Hy… “As ons opsetlik sondig, of
nie glo nie, nadat ons die kennis van die Waarheid ontvang het,
bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie.” Daar is jou
onvergeeflike sonde.
134 As jy weet wat die Evangelie Waarheid is, en dit word uitgelê
vir jou, en God het Dit aan jou geopenbaar, en jy weet Dis die
Waarheid; maar net om een of ander gemeente te behaag of ’n
predikertjie, of om gewild te wees, wat jy wil vashou aan die
dinge waaraan jy wil vashou, in plaas van om God se Woord
te neem; Paulus het gesê: “Hy wat opsetlik sondig, of nie glo
nie, nadat hy die kennis van die Waarheid ontvang het, daar bly
geen offer vir die sonde meer oor nie.” Daar is jou onvergeeflike
sonde, is om te weet wat die Waarheid is en te weier om Daarin
te wandel. Amen. Nou, glo julle dat dit reg is? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Dis wat die Bybel gesê het. “Hy wat sondig!”
Sonde is “ongeloof.”
135 Wel, julle sê: “Is rook ’n sonde, drink ’n sonde?” Nee, nee. Dis
die eienskappe van ongeloof. Jy doen dit omdat jy nie glo nie.
136 As ’n man sê dat hy glo, moet hy ’n Christen wees en die weg
bewandel wat hy sê hy is. Sien, eienskap! Die appel is nie die
boomnie; dis die eienskap van die boom. En hoekom jy lieg, steel,
bedrieg, en rook, en—en alles doen, en jouself ’n Christen noem,
is omdat jy nie wedergebore is nie. Dis reg. Dit wys dat dit die
soort lewe is wat jy dra. Jesus het gesê: “Aan hulle vrugte sal julle
hulle ken.” Sien?
137 En as jy daardie goed doen, het die Bybel gesê: “As jy die
wêreld liefhet, of die dinge van die wêreld, is die liefde van
God nie eers in jou nie,” jy is net godsdienstig en het nog nooit
enige verlossing gehad nie. Godsdienstig is ’n bedekking, maar
verlossing is vryheid. Halleluja! [Broer Branham klop ses keer
op die preekstoel—Red.] Verlossing ontbloot, dis reg, en wys wat
jy is. Dis waar. Nou, hoekom ons dinge verkeerd doen, is omdat
ons nie glo nie.
138 Maar as jy glo met jou hele hart dat Jesus Christus die Seun
van God is, is God verplig, as jou getuienis waar is, om vir jou die
doop van die Heilige Gees te gee, om jou te seël in die Koninkryk
vanGod in tot die Dag van jou Verlossing. Dis reg.
139 As jy sê: “Wel, ek het die Heilige Gees! Prys God! Ek weet
ek het Dit; ek het geval onder die Gees.” O, dit is geen teken dat
jy die Heilige Gees het nie, glad nie. Vriende, ek het allerhande
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goed sien val onder die geeste. Dis reg. Dit maak nie dat jy die
Heilige Gees het nie.
140 Maar wanneer jy die liefde van Jesus Christus in jou hart het,
wanneer God ’n Christen van jou maak, wanneer Hy jou seël in
SyKoninkryk! Jymag val onder die Gees, ook. Jymag dit, dat, en
die ander doen, wat dit ook al is. Maar jou lewe sal ook vergelyk,
met jou getuienis.
141 Jou lewe getuig so hard, dat, maak nie saak wat jy sê nie,
mense sal dit nie glo as jy dit nie lewe nie. Hulle gaan jou nie glo
nie. En jy glo dit, self nie, en die publiek glo dit nie, so jymaak net
jouself ongelukkig. Hoekom kom jy nie met ’n opregte hart, en sê:
“God, ek bely my ongeregtighede, en ek glo aan Jesus Christus
met my hele hart. Nou, God, gee my die Heilige Gees,” nie. Hy
sal dit doen. Dis reg. Hy sal dit doen. Dan, die vrug daarvan,
omdat jy glo!
142 Nou jy sê: “Wel, ek het ophou rook. Ek het ophou drink. Ek—
ek het opgehou om dit, en dat en die ander te doen.” Broer, enige
sondaar kan dit doen. Sekerlik, hy kan. Dit maak nie…
143 In ’n—in ’n oorlogstyd, sien jy ’n man, sê hy dra ’n
Amerikaanse uniform. Nou, Broer Roberson, Broer Funk, baie
van julle soldate hier, julle kon nie ’n man vertrou omdat hy ’n
Amerikaanse uniform aangehad het nie. Dit mag ’n spioen wees.
Hy mag ’n Duitser wees. Hy mag ’n vyand wees. Omdat hy ’n
Amerikaanse uniform dra, maak dit hom nie ’n Amerikaner nie.
Nee, meneer.
144 Halleluja! Jy mag aan elke kerk in die land behoort, en
elke bladsy omblaai, elke Nuwejaar, en dit maak jou nie ’n
Christen nie. Broer, wanneer jy ’n vingerafdruk bewys het,
dan is jy ’n Amerikaner. [Broer Branham klop vyf keer op
die preekstoel—Red.] Jy het ’n bewys, om te wys dat jy ’n
Amerikaner is.
145 En wanneer jy die doop van die Heilige Gees het, met
die Krag van God wat in jou lewe werk, en jou nederig en
vredeliewend laat lewe in hierdie huidige wêreld, dag na dag,
week na week, jaar na jaar, weet hulle waar jy staan. Dis reg.
Dawid het gesê: “Dis sal wees soos ’n boom wat geplant is langs
die waterstrome. Wat hy ook al doen, sal voorspoedig wees. Hy
sal nie verdroog in ’n droogte nie, want hy’s geplant langs die
waterstrome.” Ja, meneer. “Sy vrugte sal nie verdroog nie. Sy
blare sal nie verwelk nie. Hy sal sy vrugte voortbring in sy
seisoen. Hy…Nou, goddelose is nie so nie; hulle is soos die
kaf wat verdroog en die wind waai hulle weg,” dis reg, van een
herlewing na die ander, en moet verlewendig en verlewendig
word.Maar ’nmanwat eenkeer geanker is in Christus, weet waar
hy is. Dis reg.
146 “Nou as ons sondig,” s-o-n-d-i-g, sondig! Nou wat is sonde?
Sonde is “ongeloof.” Hoeveel weet dit? Kry julle Webster
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woordeboek, waarna julle ook al wil verwys. Hier in die Bybel,
was die eerste sonde ongeloof. Is dit reg? “Hy wat nie glo nie,
is alreeds veroordeel.” Regdeur die Skrif, alles, is dit “ongeloof,
ongeloof.”
147 As ek sê dis—dis nag buite, dis donker; hoeveel is donker, net
watter deel daarvan is nag? Dis alles nag. Is dit reg? Dis nag, want
dis donker. Is dit reg?
148 Hoeveel is lig in hierdie kamer? Is hierdie deel lig? Wel, die
hele ding is lig. Dis lig, want dis lig.
149 En as jy ’n gelowige is, is jy ’n Christen. As jy nie ’n gelowige
is nie, is jy nie ’n Christen nie. Dis al.
150 Want jy word nie gered deur enige goeie werke nie. Jy word
nie gered deur te skree nie. Jy word nie gered deur te dans in die
Gees nie. Jy word nie gered deur in tale te praat nie. Jy word nie
gered deur sabbatte te onderhou nie. Jy word nie gered deur vleis
te eet nie. Jy word nie gered deur kerkaansluiting nie. Jy word
nie gered deur waterdoop nie. “Jy word gered deur geloof. Deur
genade word jy gered.” Reg.
151 En as jywerklik gered is, komhierdie ander goed outomaties.
Jy praat in tale. Jy kan skree. Jy kan God loof. “Die gees van
die profete is onderworpe aan die profeet.” As die pastoor iets
verkeerd sien, hy sê: “Kyk, suster, of broer, dis verkeerd.” Jy is
onderdanig. Dis reg. Jy’s onderdanig. “Die gees van die profete
is onderworpe aan die profeet.” Onderwerp net en sê: “God,
vergewe my. Ek het nie bedoel om buite orde te wees nie. Ek’s
gereed om…” O, o, as die kerk sou aanbeweeg, dan gaan julle
’n kerk sien wat beweeg tot die eer van God. “Die gees van die
profete is onderworpe aan die profeet.” Alles is in orde, die kerk
in orde geplaas.
152 Maar as jy hulle kop opruk, sê: “Ek glo nie! Ek sê jou net, ek
glo nie!” Dit wys net daar dat daar iets verkeerd is met jou. Dis
verkeerd. Daar is iets verkeerd. Jy kan nie teregwysing hanteer
nie. Julle weet wat ek bedoel.
153 Die Skrif het ook gesê: “Merk hulle.” Dis reg, as jy nie
teregwysing kan hanteer nie. Jy kan nie in orde wees nie. Jy kan
nie hierdie dinge van God hanteer nie, dan onttrek jy. Paulus het
gesê: “Hulle het van ons uitgegaan, omdat hulle nie van ons was
nie.” Dis reg. En hy het gesê: “Al hierdie leringe, en die…” En
hy het gesê: “Wanneer ek onder julle kom, is daar dit, en daar is
dat, en daar’s ander.” Gesê: “Wel, ek hoor daar is selfs verskille,
en een man wat saam met sy eie moeder leef, en die volgende
een wat dronk word aan die tafel van die Here.” Gesê: “Ek hoor
al hierdie dinge. Hulle behoort nie te wees nie.” En toe hulle
uitgegaan het, het hy gesê: “Wel, hulle het uitgegaan omdat hulle
nie van ons was nie.” Dis reg. Hy het gesê: “Julle eet aan die tafels
van die duiwel, dan eet julle aan die tafel van die Here, probeer
dan julleself Christene noem.”
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154 Hy het hulle gesny. Hy het hulle gekerf. Hy het hulle
liefgehad, maar hy het vir hulle die Waarheid vertel. En wanneer
daardie geslag opstaan, en Paulus staan voor hulle, kon Paulus
sê: “Ek is vry van allemense se bloed. Ek het nooit versuim omvir
julle die volle Waarheid van God te vertel nie.” [Broer Branham
klop twee keer op die preekstoel—Red.]
155 Ek sal nie hoef te antwoord vir Paulus se dag nie. Maar
wanneer hierdie geslag opkom, sal ek moet staan as ’n getuie.
Dan, as ek weet iets is die Waarheid, en weier om Dit te
sê, en toegee as gevolg van gewildheid, sal ek verwerp word
as ’n skynheilige. [Broer Branham klop vier keer op die
preekstoel—Red.] Maar ek mag uitgewerp word as ’n—as ’n
indringer, ek mag uitgewerp word as ’n “fanatikus,” en enigiets
in die wêreld híér genoem word; maar op daardie Dag, sê
God: “Jy het My Woord bewaar, Ek sal jou bewaar op die
Verdrukkingsdag.” Dis reg. Dis die ding om te doen.
156 As die Bybel nie die doop van die Heilige Gees geleer het nie,
en dit het destyds daar opgehou, sou ek dieselfde ding geleer het.
Die Bybel leer: “Jesus Christus dieselfde, gister, vandag, en tot in
ewigheid.”
157 As Dit gesê het wonderwerke het opgehou met die apostels,
sou ek dit geglo het. Maar God het gesê: “Hierdie tekens sal hulle
volg, tot aan die einde van die wêreld.” Ek glo dit.
158 As hulle sê mense kon net in tale praat destyds in die
apostoliese tydperk, en die Bybel het gesê dit was die enigste
tydperk wat hulle daarin sou praat, sou ek Dit geglo het. Maar
Hy het gesê: “Hierdie tekens, en praat in tale, was daarin, reg tot
aan die einde van die wêreld.”
159 As waterdoop in Jesus’ Naam moes eindig met die apostels;
en in die Katolieke kerk vorm: “die Vader, Seun, en Heilige
Gees;” as ons veronderstel was om destyds daar op te hou, en
hiermee moes begin, sou ek dieselfde ding doen. Maar dit word
geleer, dit is dieselfde: “Hierdie Evangelie moet gepreek word
in die hele wêreld as ’n getuienis, en dan sal die einde kom.” As
besprinkeling in die Bybel was, sou ek besprinkel het. Dis reg.
Wat ook al!
160 As voetewas nie in die Bybel was nie, sou ek dit nie gepreek
het nie. Maar die Bybel het gesê: “Salig is julle as julle hierdie
dinge weet en hulle doen.” [Broer Branham klop twee keer op die
preekstoel—Red.] En ek het dieWaarheid gepraat.
161 As die Here se Nagmaal geestelik was, en nie natuurlik
geneem moes word nie, sou ek so gesê het. Maar Jesus het gesê:
“Salig…” Gesê: “Doen dit, en neem hierdie artikels van Hom,
Sy liggaam, totdatHyweer terugkeer.” Ek het daarby gebly.
162 AsHy gesê het, Goddelike genesing, Hy destyds opgehou het,
sou ek dit geglo het. Maar Jesus het gesê: “Op siekes sal hulle
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die hande lê, en hulle sal gesond word, tot aan die einde van die
wêreld.” Ek gloDit! Reg. Ek glo in tekenswat die gelowiges volg.
163 Ek staan op en sien ’n klomp fanatisme opkom en sulke
optrede, en spot en uitlag soos daardie; nie uitlag nie, maar hulle
gaan uit en bring skande, werklik ’n skande. Staan in die kerk
en praat in tale, en gaan uit, en stry en baklei; en gaan weg,
vir die volgende herlewing, en kom weer in. Dis nie God nie.
[Broer Branhamklop drie keer op die preekstoel—Red.] Reg. Nee,
meneer. Aan jou vrugte word jy geken.
164 Dan gee ek nie om nie, jy kan die Waarheid vir hulle gee, en
sê: “Hier is Dit, SO SPREEKDIEHERE.”
165 En ’n man kyk Daarna; hy’s bang Daarvoor. En hy loop weg
en sê: “O, ek glo Dit, in elk geval nie.” Broer, jy het gesondig teen
die Heilige Gees. Jy het iets gedoen waarvoor jy nooit vergewe
kanword, totdat jy daardie ding kom regmaak nie.
166 As ek so ver as die Ohiorivier kom, en daar is die brug, en
hulle sê vir my daar is die brug om op oor te gaan. Ek sê: “Wel,
ek gaan my outomobiel langs ’n ander weg neem.” Daar is die
brug. Dit is daar geplaas. Daar is ’n tol om te betaal. Ek moet oor
die brug gaan, as ek verwag om van Jeffersonville af Kentucky
toe te gaan. Ek moet die brug oorsteek. Is dit reg? O, ek sê: “Ek
sal dit nie doen nie. Ek sal net vir my ’n boot gaan koop, en
oorgaan op die boot, of ek sal iemand huur.” Luister, daar is ’n
konsessie op daardie brug. Wanneer jy op die ander oewer kom,
sal die owerhede jou net daar ontmoet en jou arresteer omdat jy
dit gedoen het. Dis presies reg.
167 Geen wonder Jesus het gesê: “’n Man het ingekom sonder die
bruilofskleed aan,” nie. Hy het gesê: “Vriend, wat doen jy hier?
Wie het jou hier ingebring?” En die man het hulpeloos gestaan.
Hoekom het hy nie? In die o-…in die gelykenis daar.
168 Die bruidegom, in die Ooste vandag, reël die bruidegom die
bruilofsmaal. En wanneer hy dit doen, is dit sy plig om die kleed
te voorsien.
169 Jesus Christus reël die Bruilofsmaal aan die einde van die
lewe, en dit is Sy plig omdie voorbereidings te tref vir die klede.
170 En by die deur, het die kruier, as’t ware, of een van sy goeie
vriende, daar gestaan. En elke man wat aangekom het met ’n
kaartjie, het dieselfde soort kleed gekry. Hulle het dit vir hom
aangetrek. Of hy nou in vodde was of óf hy in linne was, net
dieselfde, hy het die kleed gedra, want hy het net presies soos die
res van hulle gelyk. Dis presies reg.
171 En, broer, wanneer ons by die Bruilofsmaal kom, moet ons
dieselfde kleed aanhê wat Paulus destyds daar aangehad het.
[Broer Branham klop ’n paar keer op die preekstoel—Red.] Ons
moet dieselfde doop van die Heilige Gees hê. Ons moet dieselfde
Evangelie hê wat in ons hart brand, dieselfde liefde, of ons sal
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uitgewerp word. Sê: “Wel, broer, ek was Pinkster. Ek…” Nee,
meneer. Dit sal jou glad nie wegsteek nie. “Ek was ’n Metodis.
Ek was ’n Presbiteriaan. Ek het behoort aan die Branham
Tabernakel.” Dit sal niks daarmee te doen hê nie. Dis reg.
172 Jy sien die Evangelie Waarheid! Hoe het Paulus gedoop? Hoe
het die vroeë kerk gedoop? In die Naam van Jesus Christus.
Wat het hulle daarin gedoen? Hulle het Goddelike genesing
onderrig. Hulle het die Krag van God onderrig. Hulle het die
letterlike Wederkoms onderrig. Hulle het die natuurlike neem
van die artikels van voetewas en die—en die nagmaalbrood
onderrig, en sulke dinge; die brood gebreek, van huis tot huis,
met eensgesindheid. Is dit reg? [Gemeente sê: “Amen.” Broer
Branhamklop ’n paar keer op die preekstoel—Red.] Ja,meneer.
173 Hulle het geglo in sonde bestraf waar dit was, en dinge uit te
wys. Ananías en Saffíra, dit was nie maklik nie, maar Petrus het
hulle vertel, gesê wat met hulle gebeur het.
174 Toe ou Simon die towenaar geglo het, en ingekom het en die
Heilige Gees wou koop, of ’n groot man in die kerk wou wees,
sê: “Ek sal baie in die skatkis sit; julle my net in elk geval laat
deurgaan.”
175 Petrus het gesê: “Jou geld vergaan saam met jou.” En hulle
het glad nie sy bevel geag nie. God seën daardie manne wat ware
Heilige Gees oortuiging gehad het, en hulle het die Waarheid
gesien en vertel. Daar is dit. “Simon, jy’s verkeerd.” Simon het
geweet hy was verkeerd.
176 Nou as jy weier om Daarin te wandel, laster jy die Heilige
Gees. “Want hy wat opsetlik sondig, nadat hy die kennis van die
Waarheid ontvang het, daar bly geen offer vir die sonde meer
oor nie.”
177 [Leë kol op band—Red.] “…mag nie steel nie. Jy mag nie
lieg nie.” Ons het daardeur gegaan, vanmôre, gewys dat sonde
nie eers bekendwas totdat die wet dit vergroot het nie.
178 Net soos die wet nie bekend sou wees in hierdie stad nie, nie
verkeerd sou wees om oor ’n rooi lig te ry, as daar nie was ’n…’n
wet daarteen was nie. Sou geen wet wees—sou geen wet wees,
verkeerd wees om in die pad af te gaan, negentig myl per uur, as
daar nie ’n spoedwet was nie.
179 En ons sou nooit sonde geken het as daar nie ’n wet
was nie. Toe, toe die wet gekom het en sonde vergroot het,
of gemanifesteer het, toe het Jesus se genade gekom en die
begeerte van sonde weggeneem uit jou hart. Sien, dit het sonde
weggeneem.
180 Die hoogste Ding in die Hemele, God Self, het die laagste
ding geword op die aarde, selfs om ’n slang voor te stel. Het
julle dit geweet? Hy was ’n koperslang in die woestyn. Is dit reg?
Vanaf die hoogste artikel van die hele Ewigheid, na die laagste
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skepsel op die aarde; en vanaf die heiligste Ding wat daar was,
na die onheiligste ding wat daar was, want Hy het die sonde van
elke man, elke dier, elke sterfling, op Homself geneem, en as ’n
sondaar gesterf, met jou sonde op Hom.
181 Die tweede man kon nie kom, die tweede persoon van die
Godheid kon nie kom, die derde persoon van die Godheid kon
nie kom, die vierde persoon nie. Die Engele kon nie kom nie. God
Self het afgekom, die hoogste, om die laagste gemaak teword, om
sonde weg te neem.
182 Mans en vroue, kyk dan wat Hy gesê het, en glo Hom. Nou,
die Bybel: “Toe hulle opsetlik gesondig het.”
183 Die man in die…toe hy gekom het en sy hand gelê het
op die sterwende lam, het hy gesê: “Ek het owerspel gepleeg,
hoëpriester. En ek offer hierdie lam sonder ’n gebrek,” tipe
van Christus. Sy hand op sy koppie geplaas. Hulle het die keel
afgesny, en dit het gebewe en geblêr en gesterf, en geskud.
En hy het geweet dat reg daar binne-in het sy sonde gelê. Hy
behoort self so te sterf. Hy moes sterf as hierdie onskuldige
plaasvervanger nie namens hom gesterf het nie.
184 Dan is sy naam, Mnr. John Doe, op ’n boek geplaas. Dit is
hier gebêre. Een van die Liviete het dit gehou, goed, die skrywer.
Hy is hier gehou, dan: “Hy het hierdie owerspel gepleeg; hy het
hierdie lam daarvoor geoffer.”
185 Dan het hy besef dat die Woord van God vereis het: “een
keer ’n jaar,” dis al. Wel, hy het net weer reguit uitgegaan met
dieselfde begeerte. Hy het weer die vrou gesien, en weer owerspel
gepleeg; stokke opgetel op die sabbat; wat sy sonde ook al was.
Hy het weer teruggekom, met nog ’n lam, voor die reiniging van
die tempel.

En as hyweer teruggekom het: “Wat is jou naam?”
“John Doe.” John Doe opgesoek.
“Wat’s jou oortreding?”
“Owerspel pleeg.”

186 “Ja, ons het hom gekry, hom in die daad betrap.” “Wel, jy het
dit alreeds gedoen. Jy het een sondoffer gehad. Die Woord van
God vereis dat jy gestenig word.” En hulle het hom uitgesleep
uit die plek daar, en hom gestenig sonder genade. Ek gee nie om
of hy die burgemeester van die dorp is, of wie hy was nie. Wie dit
ook al was, hy het gesterf sonder genade, dis reg, omdat hy die
Woord van God verwerp het. God het een lam vereis, en hy het
dit verwerp.
187 En nou het Paulus gesê: “Dit was onder die wet van Moses.
Hywat diewet vanMoses verwerp het, het gesterf sonder genade,
volgens die getuienis van twee of drie wat hom in die daad betrap
het. Hoeveel erger sal dit wees wanneer ’n man sy kop lê op die
Lam van God, die Seun van God?”
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188 En Sy verskeurde hart! Hy is verbrysel. En Sy trane wat teen
Sywange afloop; die dorings op Sy kroon, en die bloedwat oor Sy
gesig loop, gemeng met souttrane, oor Sy gegéselde liggaam. En
’n man sal kom en sê: “Ja, ek is oortuig dat dit die Seun van God
is,” en sal dan omdraai en nie Sy genade en Sy barmhartigheid
en Sy Woord glo nie.
189 Paulus het gesê: “Hy wat dit opsetlik doen, daar bly geen
offer vir die sonde meer oor nie, maar ’n verskriklike verwagting
van die oordeel en die vuurgloed wat die teëstaander sal verteer.”
My broer, wanneerWaarheid vir jou gegee word!
190 Ek lê hierdie as ’n basiese grondslag vir die komende
herlewing. Bring jy jou Bybel elke aand. Bring jy jou potlood,
bring jou boek, om af te merk. En elke keer wat jy iets sien wat
jy nie verstaan nie: “kom, laat ons die saak uitmaak.”
191 Ek wil ook die Waarheid weet. Ek is net so oop vir Waarheid
soos jy. En ek wil weet wat reg en wat verkeerd is, want ek wil
nie een ding verontagsaam wat Hy gesê het om te doen nie. Sien?
Ek wil elke deeltjie Daarvan in my eie hart hê, maar dit moet
deur die Woord kom. “Want as ons opsetlik nie glo, nadat ons
die kennis van die Waarheid ontvang het nie, bly daar geen offer
vir die sonde meer oor nie.”
192 Laat ek dit ingooi, ter afsluiting, net binne ’n oomblik. Kyk.
Nou, wanneer, Jesus het vir hulle gesê hulle het die Heilige Gees
gelaster, watwas geen…onvergeeflike—onvergeeflike sonde.
193 Kyk, Jesaja die profeet, almal, Jeremía, al die profete, hulle
het gesê: “Wanneer die Messias kom, sou dit Hy wees.” God…
Jesus Christus was die Woord van God. Is dit reg? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] OmHom te verwerp, is om die Woord te verwerp.
Is dit reg? [“Amen.”]
194 “In die begin was die Woord, die Woord was by God, en
die Woord was God. En die Woord het vlees geword en onder
ons gewandel.” En Hier was God se geskrewe Woord wat hier
gemanifesteer is, as God se Woord op aarde. Sy elke Woord wat
Hy gespreek het, was die Bybel. Elke paragraaf wat Hy gedink
het, was ’n geskrewe woord. Hy was God se Woord. En toe…
Die geskrewe Woord het verklaar dat Hy die Woord was. En
toe Hy gemanifesteer is hier op aarde, en daardie mense na die
Woord gekyk en Dit verwerp het, begryp julle wat ek bedoel?
Omdat hulle hulle aansien verloor het, omdat hulle hulle kerk
moes opgee.
195 Enigiemand het gesê: “As julle daardie soort kettery glo, sal
ons jou net uit die kerk uitgooi.” Wel, hulle kon Hom nie glo nie.
Hulle het Hom geglo, in hulle hart, maar hulle wou Hom nie hê
nie. Hulle kon nie bekostig om ’n openbare getuienis Daarvan te
maak nie, want, as hulle sou, sou hulle uit hulle kerk uitgegooi
word. So: “Hulle het meer van die eer van die mense as die eer
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van God gehou.” Hulle het gesê: “Wel, ons kerk leer Dit net nie
so nie, so ons sal net…”
196 Kyk na daardie selfde ou duiwels wat vandag nog lewe.
Sekerlik. Hulle lewe vandag. “Wel, my ma was Katoliek. En my
mawas Presbiteriaans. En ek sê jou, sy, wat goedwas virma…”
197 Ma het gewandel in die lig wat sy gehad het, maar die dag
het aangebreek wat die Evangelie Lig skyn. Teologie van ke-…
Christenkerke is aan die sterf. Dit het misluk. God neem julle
nou, om Homself weer te openbaar, deur Sy Kerk, die verrese
Liggaam van die Here Jesus Christus. Verrese uit kerklikheid;
verrese uit koue formele kerke; verrese uit fanatisme. God bring
’n klomp bene op en bedek dit met vel, in die Krag van die Heilige
Gees wat die Evangelie sal bring in hierdie laaste dae, met tekens
en wonders, tot aan die einde van die wêreld. Hulle sal die Bybel
onderrig. Hulle sal Daarby staan. Hulle sal Daarvolgens lewe.
Hulle sal nie links of regs toegee nie. Reg. Hulle sal reg op die
Woord staan, en aanbeweeg. En God sal daagliks met hulle wees,
die Woord bevestig, met tekens en wonders wat volg. Halleluja!
Al julle môresterre, staan op en skyn! Halleluja!
198 Die een bo-op die wagtoring. En gesê: “O, wagter, wat van die
nag?” Hy het gesê: “Die nag kom. En die môre kom, ook.” Kyk,
altyd die nag voor die môre. Dis reg. Hulle het tyd gehou met die
sterre. En net omtrent die tyd wat dit gekom het, by ’n punt voor
die dagbreek; die lig wat aankom, druk die duisternis totdat, die
donkerste tyd wat daar is, word dit lig. ’n Duisternis net voor die
dagbreek.
199 As jy ’n persoon is wat die berge ken. Ja. Ek gee nie om uit
watter rigting die wind kom, hoe dit kom, hoe sterk dit waai nie.
Laat daardie eerste ligstraal deur die lug breek, en die wind sal
reguit in die kanaal afkom, reguit in die vallei afkom. Ek gee nie
om watter soort wind waai nie, dit sal ophou reg teen dagbreek,
en in die kanaal afkom. O, halleluja!
200 Broer Funk het nou die aand hier gelê, ek en Broer Roberson,
en hulle. Ek het daarbuite uitgeloop, en my skoene aangetrek.
Ek het net begin huil, weer in die tent ingehardloop. Ek het ’n
openbaring gekry, terwyl ek daar gestaan het. Teruggegaan in
die tent in, en Broer Wood het daar oorkant gelê, hy was net vas
aan die slaap. En ek het daar oorkant gesit, langsaan, net aan die
huil so hard as wat ek kon, geskud, want ek het iets gesien. Ek
het gesê: “Ja, Here, die nag kom. En die dag kom, ook.”
201 Ons gaan deur ’n groot verdrukkingstyd, wanneer teologieë
en alles van kerke, wat gesê het: “Kom, sluit by ons aan. Kom,
kom sluit by ons aan. Kom, sluit by ons aan.” Maar net soos sy
begin dagbreek, kom daardie geweldige Rukwind weer af in die
kanaal, reg af in die Kerk in soos daardie, net teen dagbreek.
O, dit moet die dagbreek wees, halleluja, want dieselfde Heilige
Gees Krag verklaar dieselfde Evangelie wat aan die begin was.
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[Broer Branham klop ’n paar keer op die preekstoel—Red.] Dit
het dit weer verklaar vandag. Halleluja! O, goeiste! Ek is bly
ons marsjeer na Sion, die Kerk van die lewende God. Halleluja!
Ek glo.
202 Dink julle ek raas? Ek het iets om oor te raas, laat ek vir jou
sê, my broer, wanneer die Bloed van Jesus Christus reinig van alle
sonde. Ek het nou drie-en-twintig jaar gesien, van leiding van die
Heilige Gees, om myself oor te gee aan Hom, en nie enige aandag
te gee aanwat niks sê nie. Dit het ’n iets inmy hart gesit, wat daar
geanker is, wat ek nie self ingesit het nie. Die Heilige Gees het
dit daar gesit. God het Waarheid vir my. Ek sal wandel in die Lig
soos Hy in die Lig is. Ek sal gemeenskap hê, met mekaar, terwyl
die Bloed van Jesus Christus reinig van alle ongeregtigheid.
203 “Want hy wat opsetlik sondig, opsetlik verwerp, nadat hy die
kennis van die Waarheid sien, bly daar geen offer vir die sonde
meer oor nie.”
204 Luister nou hier, mans en vroue; my vriende, en
Christenvriende. As die enigste ding waarvan julle weet, net is
om eenvoudig na die kerk toe te kom, hou julle net nou daarmee
op. Hou op dink dat julle net reg is. As julle denkbeeldig dink:
“Wel, ek glo ek is gered,” en jy sien dat jy altyd wil stry, of jy
altyd kla oor iets, is daar iets verkeerd met jou; as jy sien jy kan
net nie vyandigheid uit jou hart uithou nie, as jy sien dat daar
so-iets is.
205 “Moenie mislei word nie; God word nie bespot nie.” Dis reg.
“Wat ’n man ook al saai, so sal hy maai.” Dis reg. Die ding vir jou
om te doen…
206 Jy sê: “Wel, ek glo ek het die Heilige Gees,” en jy sien dit
dra nie vrugte van sagmoedigheid, en onderdanigheid, en—en
barmhartigheid, en sagtheid, en vergifnis, ensovoorts nie, dan is
dit tyd vir jou om uit jouself uit te skud.
207 “Want as jy opsetlik sondig, nadat jy die kennis van die
Waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer
oor nie,” totdat jy daardie ding kom regmaak. Dis reg. As jy
weet jy doen verkeerd; stap op, net so nederig as wat jy kan,
ondersoek dit.
208 “Wel,” sê jy: “ek sal dit een van hierdie dae ondersoek.” “Een
van hierdie dae” mag te lank wees. Jy mag dalk “een van hierdie
dae nie” nie meer lewe nie. Die ding om te doen, is om dit net nou
te ondersoek. Dis reg. Kyk daarna en kyk of dit reg is. En as dit
dieWaarheid is, wandel Daarin, en God sal jou seën.
209 Laat ek julle een ding vertel voor…net binne ’n oomblik
nou, voor ons afsluit. Ek is jammer om julle te hou soos hierdie,
maar laat ek julle net sommige van die dinge vertel wat ek weet.
As daar enigiets is wat ek toeskryf om vrymoedigheid te hê om
op te stap voor daardie dinge, wanneer ek weet dat sekere-sekere
dinge wat opkom om my uit te daag op die tyd, voor demone en
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magte. Daar is een ding waarop ek kan staan, en ek voel goed;
hoofsaaklik twee dinge. Een ding, wat, ek weet uit die diepte
van my hart, ek het die Woord probeer onderrig presies wat Dit
gesê het. Ek weet dat God belowe het Hy sal daardie Woord eer.
Ek gee nie om wat Dit preek nie, waarvandaan Dit kom nie, as
Dit van ’n skynheilige af is, sal God die Waarheid eer. Glo julle
dit? Ek gee nie om of dit die grootste skynheilige in die wêreld
is nie, God sal die Waarheid eer. Dis reg. Ek weet dat Hierdie
Waarheid is, omdat ek Dit uit hierdie Bybel gelees het. Ek weet
dis die Waarheid. En die tweede ding, dan, wat ek weet, daardie
Engel, toe Hy my daar ontmoet het, het Hy gesê: “Moenie vrees
nie, Ek sal met jou wees.” Dis reg.
210 En, daarom, sonder om te weet hoe, uitgestap sonder
visioene, voor dinge, sonder om te weet wat om te doen. Wanneer
ek ’n visioen gekry het, weet ek wat om te doen. Maar wanneer
Hy my nie vertel nie, en ek moet net daar uitstap, en ’n uitdaging
aan die negatiewe. Net daar, dink ek: “Here, ek het nie nagelaat
omdie hele raad vanGod te verkondig nie. Alles in hierdie Bybel,
wat U gesê het om te doen, dit het ek probeer volg. Daarom, Here,
in my hart lê U Woord. U is verplig om te waak oor U Woord. As
daar enigiets is wat ek weet wat ek moet doen, en dit nie gedoen
het nie, Here, is dit verberg van my. Ek weet ek het saam met U
probeer wandel, en ekweet U het dit geëer, en alles.”
211 En ek het vir mense gesê, al het dit my partykeer baie
seergemaak, om vir mense te sê; maar ek het in elk geval vir hulle
gesê, want dis die Woord. En ek sal hulle nooit vertel om dit te
doen, as ek dit nie self doen nie. Ja.
212 Opgestap soos daardie. Dan sou ek ’n bietjie naderstap, en
ek dink: “Here…” Daardie krag oorkant sien staan, daardie
duiwel gereed om jou uit te daag, en jou ’n uitdaging te gee om
na hom toe te kom. Ek sê: “Here, dis nie my woord nie; dis U s’n
waarop ek nou staan.”Uitgestap daarbuite, my tyd geneem.
213 Ek daar kom, dink ek: “O Engel van God, laat U
Teenwoordigheid naby kom, want U is Sy dienaar wat gestuur
is om my te beskerm in hierdie ure. En U het my daar belowe, as
ek sou gaan, sou Umet my wees.”
214 So ek loop reguit aan daar uit, en sê: “Dan, in die Naam van
Jesus Christus, ek vertel dieWaarheid.”Duiwels sien skree, dinge
sien plaasvind, omdatGod SyWoord gestandmoet doen.
215 Maar as ek geweet het hierdie dinge is waar, soos dope, en die
doop van die Heilige Gees, en al hierdie ander werke en dinge, en
geweet het hulle was die Waarheid, en net omdat ek gewild wou
wees onder…en iemand my op die rug laat klop en sê: “Doktor,
Eerwaarde, of—of Biskop,” of wat dit ook al is: “jy—jy—jy—jy
het ’n goeie preek gepreek.” [Broer Branham tik ’n paar keer op
iets—Red.] Dis die eer van die mens.
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216 Ek sal liewer dat hulle vir my giggel en lag, en op allerhande
maniere met my die spot dryf, en weet dat ek getrou gebly het
aan God. Dis reg. Dis waar. Ek wil nie die eer van die mens hê
nie. Ek wil die eer van God hê. Ek wil weet dat ek nie nagelaat
het om die Waarheid te verkondig nie. As julle Dit dan verwerp,
hang dit van julle af. Sien? Dis reg.
217 Maar laat ek nou vir julle die Evangeliese Waarheid vertel,
in hierdie komende herlewing. “As ’n mens nie uit water en Gees
gebore is nie, sal hy op geenmanier in die Koninkryk ingaan nie,”
die Woorde van Jesus Christus, in Johannes die 3de hoofstuk. Hy
het vir die groot leier gesê. Dit was ’n godsdienstige man. Hy was
’n beroemdeman. Hywas ’n vroomman. Hywas ’n leraar. Hywas
’n geleerde. Alles wat jy kon verwag in hom, was hy. Maar Jesus
het vir hom gesê dat hy nie die ewige Lewe gehad het nie, want
hy was nie…Hy het Dit nie eers verstaan nie. Hy het gesê: “As ’n
man nie weer gebore word nie,” wel: “kan hy nie die Koninkryk
van God sien nie,” maak nie saak hoe godsdienstig hy was nie.
Hy het aan die grootste kerk behoort. Hy het een van die grootste
name gehad. Hywas ’n leraar van die Bybel, maar het tog nog nie
die nuweGeboorte ondervind nie. Het jy, vanaand?
218 Ek wil vir jou ’n vraag vra, reguit, en tot die punt. Ek sê dit
nie om jou in ’n verleentheid te stel nie. Ek sou liewer beskaamd
word hier as beskaamd Daar. Sou jy dit nie liewer wil hê nie?
Daar is baie van julle hier wat die doop van die Heilige Gees
verlang.
219 Baie van julle hier het my dopgehou vandat ek ’n seuntjie
was, net ’n ou kindjie hier, of in my tienerjare, besig om die
Evangelie te preek. En ek het nie enigsins afgewyk van die
Evangelie waarmee ek begin het nie. Ek leer nogsteeds dieselfde
ding. Want, Dit is nie vir my gegee deur een of ander kweekskool,
Dit was ook nie deur die mens geleer nie. Dit het gekom deur
openbaring van die Bybel. Dis reg. Daarom, weet ek Dit het van
God af gekom, en ek het gebly by dieselfde Evangelie.
220 Baie jare gelede, het ek die waterdoop gepreek in Jesus
Christus se Naam. Baie jare gelede, het ek die reiniging van die
menslike siel gepreek deur die Bloed van Jesus Christus, deur
heiligmaking. Ek het die doop van die Heilige Gees gepreek
as ’n bevestiging, of die verseëling van God se mense, in die
Koninkryk. Julle weet dit is reg. Ek het Goddelike genesing
geleer. Ek het die tweede Koms geleer. Ek het voetewas geleer.
Ek het nagmaal geleer. Ek het heiligheid voor die Here geleer. Ek
het al daardie dinge geleer, van die begin af.
221 Ek het praat in tale geleer as: “nie die bewys van die Heilige
Gees nie.” Ek het uitroep geleer as: “nie die bewys van dieHeilige
Gees nie.” Daar is niks van daardie goed wat jy kan sê, is die
bewys van die Heilige Gees, of die enigste bewys nie. Dit mag
wees dat die bewys van die Heilige Gees daar is. Sing mag wees
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dat die bewys van die Heilige Gees daar is. Praat mag wees dat
die bewys van die Heilige Gees daar is. Enige van die tekens mag
wees, en tog is dit nie onfeilbaar nie. Daar is net een PersoonWat
kan sê dat die Heilige Gees daar is, dis God Self. Hy is die Regter.
Ek het hulle sien sing. Ek het hulle sien praat, ek het hulle sien
uitroep, ek het hulle sien praat in tale, en al daardie dinge, en het
nie. Hulle vrugte het gewys dat hulle Dit nie gehad het nie.

222 Julle het volle geloof, reken ek, in my, om te glo dat ek Dit
het. Ek het, ook. Ek…God weet dit. Ek glo dat julle Dit het. Ek
het geloof in julle, om dit te glo. Julle is bedagsaam, liefdevol,
en goedhartig, en alles. Ek glo julle is—julle is Christenmense.
Ek glo dat julle die Heilige Gees het. Ek kan dit nie sweer nie.
Godweet dit. Dis reg, sien, so ons kan nie oordeel volgens hierdie
dinge nie. Jy kan God nie beperk en sê “hierdie is Dit” nie, want
Hy is die Regter. Ons is nie gestuur om te oordeel nie. Ons is
gestuur om te preek. Is dit reg? Dis reg, om te preek!

223 En ek kan die Waarheid bring. As julle Dit verwerp en
wegloop, weet ek dat die Bybel sê, as julle dit doen, dan julle…
Daar’s geen vergifnis vir die sonde meer, totdat julle dit weer
kom regmaak nie. Dis presies reg. So, as julle die Waarheid sien,
wandel julle in die Waarheid.

224 En nou, wanneer julle kom, wil ek julle iets vra. Hoeveel hier,
sê: “Broer Bill, reguit, net—net so eenvoudig soos wat ek kan voor
die mense, dat ek mag sterf voor ek selfs hierdie gebou verlaat,
maar ek wil hê God moet weet en die mense hier moet weet, dat
ek die ware doop van die Heilige Gees wil hê”? Sal jy jou hand
opsteek, sê: “Ek wil regtig die ware do-…”? God seën julle. Nou
het ons die kans om ’n herlewing te hê.

225 En luister, vriende, moenie kom, sê: “Wel, nou, as ek baie
koud voel, en—en ek kry Dit soos suster Dit gekry het…”
Daardie manier waarop suster Dit gekry het, moet jy nie Daarna
soek op daardie manier nie.

226 Kom jy net met ’n opregte hart, in die geloof dat Jesus
Christus die Verlosser is, en jy Hom aanvaar het, en jy glo God
sal Sy Woord hou, en jy wil graag die doop van die Heilige
Gees ontvang, en Hy sal Dit vir jou gee. Sê: “Here, ek sal…
Net op enige manier wat U Dit in my uitstort, net solank ek die
Heilige Gees kry. Dis al wat ek wil hê, is die doop van die Heilige
Gees. Gee my Iets wat hierdie selfsugtigheid sal wegneem. Gee
my Iets wat al hierdie vrees en vertwyfeling sal wegneem. Tog,
Here, moenie my laat…As U my laat uitroep; ek het ander sien
uitroep, en dit nie lewe nie. Moet my nie in tale laat praat nie;
Here, ek het ander in tale sien praat en dit nie lewe nie. Maar,
Here, plaas Iets inmywat inmy sal lewe, wat my elke dag sal laat
wandel as ’n Christen. Wat my my vyande sal laat liefhê. Wat my
goed sal laat praat van hulle wat kwaadspreek van my. Wat my
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sal laat bely van enigiets wat ek verkeerd doen, reguit opkom en
dit bely. Ek sal sê: ‘Ek’s verkeerd. Vegewemy, God.’”
227 Dis die soort gees wat julle wil hê, nie waar nie? [Gemeente
sê: “Amen.”—Red.] Ja, meneer. “Maak my nederig. Wanneer my
pastoor iets verkeerd sien in my, hy naderstap en sê: ‘Nou, broer,
of suster, jy behoort nie hierdie dinge te doen nie.’ Maak my
nederig, sê: ‘Ja, my broer, help jy my nou om te bid. Ek wil nie
daardie soort gees op my hê nie. Ek nie…’” Julle wil nie daardie
soort gees hê nie, wil julle? [“Nee.”]
228 Julle wil nie rondgaan met ’n opgeblase, sê: “Wel, huh, hy het
geen reg gehad om vir my te sê nie. Ek weet waar ek staan.” O,
wanneer julle dit doen, vriende, kan julle net daar sien julle is
buite die wil van God. Julle kan sien julle is verkeerd, om mee
te begin.
229 Waarom nie nederig wees, en jouself onderwerp aan die
Heilige Gees nie, sê: “Ja, ek gaan my arm inhaak by die hele kerk
van die lewende God, ek gaan aanbeweeg. As ek iets verkeerd
sien in my suster. Gaan ek vir haar bid. Ek iets verkeerd sien in
my broer, gaan ek…As hy voortgaan, gaan ek na sy huis toe
gaan en sê: ‘Dierbare broer, laat ek jou hand neem net vir ’n
oomblik. Het jy my lief?’ ‘Ja, ek het jou lief.’ ‘Jy weet, ons—ons
raak oud en ons…’ Hy wil nie na die duiwel se hel toe gaan nie.
‘En ek het opgelet jy doen ’n sekere ding. Nou kom—kom ek en
jy bid daaroor.’” Sien, so-iets.
230 En dan, as die broer jou nie ontvang nie, dan kan jy dit nie
help nie. Dan kry jy ’n ander broer om saam met jou te gaan. En
dan, as hy hoogmoedig raak, en dan het jy jou deel gedoen, dis al.
Gaan sê dan vir die kerk, en dit handel dit af, julle sien.
231 Nou, julle weet baie goed, en hierdie groepie mense wat net
hier sit, julle het die hand van Almagtige God gesien met daardie
dinge. [Broer Branham klop elf keer op die preekstoel—Red.]
Julle ken mense wat net hier geloop het, wat aanspraak gemaak
het om die Heilige Gees te hê. Julle weet dit. En hulle het hier
opgestap en hoogmoedig geraak, en onverskillig, en alles, en
uitgestap.
232 Toe ek teruggekom het, het die pastoor my nou die aand
vertel. Gesê: “Het jy gegaan om hom te sien?”

“Ja.”
“Het jy enigiemand anders saamgevat?”
“Ja.”

233 Ek onthou toe Broer Shelby my vertel het van…En die
ander, verskillendes wat na die mense toe gegaan het, om te
probeer om…Ek het na die mense toe gegaan. Ek het gesê…
O, goeiste, hulle het my berispe en alles gesê. My alles genoem.
Ek het gesê: “Nou, kyk, my dierbare vriend, hierdie gaan nie
werk nie.”



34 DIE GESPROKE WOORD

234 “O, goeiste, jy het net uitgegaan in die wêreld, en jy is
teruggeval. En jy is so, en jy kry nie siele gered, en dit alles nie.
En al waaraan jy dink…”
235 Ek het gesê: “Dink jy nie dat ek die Heilige Gees volg, om te
lei nie?”
236 “O, jy’s verkeerd! Jy’s dit, dat, en die ander. Jy moet my
gehoorsaam! Ek is die eenwat vir jou sêwat om te doen!”
237 En jy sien net daar dat dit die duiwel is. Toe het ek gesê: “Kyk,
voortaan, van nou af, as jy nie versoen wil word met die kerk
nie; hulle is lief vir jou, maar as jy nie wil terugkom nie, onthou
dan…Ek was vier of vyf keer by julle, elkeen van julle. Dan het
ek ook vertel, ander saam met my gevat, en jy wou nie versoen
word nie. Nou gaan ek dit voor die kerk sê, en, voortaan, moet
jy soos ’n heiden en ’n tollenaar wees.” Dis die Woord van God,
maak nie saak hoe ergDit klink nie. Dis dieWoord vanGod.
238 Toe het ek na die kerk toe geloop, en ek het gesê: “Voortaan, is
hierdie mense nie ons broers en susters nie, omdat hulle hulleself
van ons geskei het, skynbaar sonder die Gees, en het uitgegaan,
en julle het gesien wat gebeur het.” Dis reg. Dis reg, julle het
gesien wat gebeur het.
239 Jy kan nie om die Woord van God kom nie. Wanneer God
sê om ’n sekere ding te doen, is dit presies wat God bedoel wat
gedoen moet word. Dis reg.
240 So laat ons nou bymekaarkom. Laat ons ’n klompmense hier
wees, in hierdie ou tabernakeltjie, nie omdat…As julle daardie
naam van my wil afhaal aan die voorkant daarbuite, dat…
Hulle het dit net daarop gesit. Noem dit net enigiets wat julle
wil. Ek…maak geen verskil nie. Julle kan dit net “kerk” noem,
as julle wil. Dit hoef nie ’n “Branham” tabernakel te wees nie.
Branham het niks daarmee te doen, hoegenaamd, glad nie. Hulle
het net my naam daarop gesit omdat die titelakte op my naam
was daar, en hulle dit gepos het.
241 En ek het soontoe gegaan en gewerk deur die depressie, en—
en hulle het hulle tiendes ingebring. In plaas daarvan dat ek dit
gehou het en nie gewerk het nie, het ek my eie tiendes ingesit, en
my offerandes in, en die geld in, en ons het die tabernakel hier
gebou. En dit is gebou met die aalmoese van die mense wat hulle
vir my gegee het, om ’n lewe mee te maak. Ek het gewerk en dit
teruggesit in die tabernakel, en dis hoekom hulle dit Branham
Tabernakel noem. Dit het nie een ding daarmee te doen nie. As
dit Neville tabernakel genoem word, dit enigiets genoem word
wat julle wil, maak dit geen verskil nie. Dis net ’n plekkie wat
God vir ons gegee het om ons kop neer te lê.
242 En hierbinne kom ons en aanbid die Here, leer die Bybel net
so waar as wat ons weet. Broer, dit is oor die nasies uitgedaag,
na plekke van elke soort ding, en tog beweeg God se Woord net
in elk geval aan, net so suiwer, en onversteurd, en onvervals, as
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wat Dit kan wees. Kom sluit nou by ons aan; nie aansluit by die
kerk nie, nie by ons aansluit nie. Maar kom sluit aan by Jesus
Christus. Wees lief vir Hom. En as God Sy Woord so geëer het,
om die siekes te genees, en die—die blindes, en die beproefdes,
en dit oor die wêreld laat gaan het, sal Hy my dan sekerlik nie
laat uitgaan met ’n fout nie, sal Hy? En…?…Wanneer Dit net
hier in die Woord van God geskryf is, moet Dit nie verwerp nie,
my broers. Ontvang Dit, want Dis die Here Jesus.
243 En, julle almal, kry die doop van die Heilige Gees. Laat ons
een groot gelukkige familie wees. Moet dan nie inkom, sê: “Wel,
ek het die Heilige Gees gekry; prys God, ek gaan nou gawes
hê!” nie. Los net die gawes uit; hulle sal vir hulleself sorg, sien.
God, wanneer Hy sien dat Hy jou vir iets wil gebruik, sal Hy vir
jou sê wat om te doen, en gaan doen dit. Moenie soek na gawes
nie. Soek na die Gewer. Kom in en ontvang die Heilige Gees.
Ek glo ons gaan ’n wonderlike tyd hê, en julle? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.]
244 Nou, wat is die onvergeeflike sonde? Is om opsetlik te sondig,
nadat jy die kennis van die Waarheid ontvang het. Is dit reg?
“Want hy wat sondig…” En wat is sonde? Ongeloof. Wanneer
jy Daarna kyk en sê: “Dis die Waarheid,” maar jy weier om Dit
te ontvang. “Hy wat opsetlik sondig, of nie glo nie, nadat hy die
kennis van die Waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die
sonde meer oor nie.” Daar is die Waarheid. Daar lê Dit daar. En
net presies soos jy opkom…

Hier is dieselfde ding op ’n groot manier. Kom ons kyk. Dan
sal ek afsluit.
245 Daar is Jesus Christus, Hy’s die Seun van God; om Hom te
aanvaar, is Lewe, om Hom te verwerp is die dood. Doen wat julle
wil. Jy sê: “Wel, nou, ek glo Dit nie. Wel, ek sê vir jou, ek glo Dit
nie. Ek glo net nie.” Wel, as jy nie, dit hang van jou af; jy het nie
Lewe nie, dis al.Want, Dit is dieWaarheid. Dis reg. Goed.
246 Dieselfde ding met enige ander Waarheid. Dis reg. Om te
weier, om te verwerp, om nie die Woord van God te glo nie,
dis onvergeeflike sonde. Jy het geen reg meer nie. As jy opkom,
en sê: “Wel, ek glo nie Hy was die Christus nie,” dan sal jy
nooit gered word totdat jy bely daarvan en versoen word met
Hom nie. Jy sê…Hierdie is die Waarheid van God, en Dit word
bekendgemaak aan jou, en jy sê: “O, ek glo Dit nie,” dan word
jy afgesny van God totdat jy bely en na die Waarheid toe kom.
Is dit reg?
247 Mag die liewe Here julle baie ryklik seën. Mag Hy julle
gesond hou.
248 Bid vir my terwyl ek weg is, (sal julle dit doen?) dat God
my veiligheid sal gee, en weer sal terugkeer vir die herlewing.
En, dan, op hierdie basis van God se geskrewe Waarheid, vestig
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ons die herlewing wat kom. Mag God julle seën terwyl ons ons
hoofde buig.
249 Broer Teddy, as jy sal opstap hier na die klavier toe vir ’n
oomblik, ons net ’n liedjie gee van ’n aard, terwyl ons nou in
gebed is.
250 Vader, daardie lang, langdradige onderrigting, hard,
kwetsend; die Heilige Gees eers voel inkom in die diens en ons
’n seën gee, dat Hy hier is, aan die begin van die onderrigting.
Geweet het Hy was hier! Toe gedink, geblaai in die Woord, na
die fynste punt van wat onvergeeflike sonde sou wees, sou wees
om…omdieWoord vanGod te verontagsaam of te verwerp.
251 Dan, Vader, ons kyk daarna, en dink: “O God, reinig my van
alle ongeloof. Laat my glo dat hierdie Bybel UWoord is. Laat my
glo dat Dit hier geskryf is vir bewondering en vir teregwysing,
dat ’n man onberispelik voor God kan staan, in die wete dat ons
volgens hierdie selfde Boek geoordeel sal word.”
252 En Hy het gesê: “Geseënd is hy wat die woorde van hierdie
Boek bewaar, en hulle doen. Hulle sal ’n reg hê tot die Boom van
die Lewe. Maar hulle wat hulle nie sal nakom nie, sal gereken
word as honde en towenaars, ensovoorts, wat uitgewerp sal word,
wie se einde is om verbrand te word. Geseënd is hy wat die
woorde bewaar. En hy wat sal wegneem uit hierdie Boek, iets
in Sy plek sal sit, diegene sal weggeneem word, sy naam, uit
die Boek van die Lewe. Maar wie ook al al hierdie gebooie sal
onderhou, en hierdie dinge sal doen, sal ’n reg hê tot die Boom
van die Lewe.”
253 God, skenk dit, dat ek, ons in hierdie kerk vanaand, altyd sal
wandel in die Bybellig, en net die dinge sal doen wat die Bybel
sê; nie links of regs sal kyk, of nie sal glo nie. Wat U Woord is, is
Waarheid. Help ons, Vader.
254 Nou daar was baie hande, o, dosyn of meer, wat opgegaan
het, miskien meer. Vyftien of twintig, wat die doop van die
Heilige Gees wou hê. Dit bewys dat hulle honger, Here. En U het
gesê: “Geseënd is hulle wat honger.” Hoekom? Die Heilige Gees
het alreeds met hulle gepraat. En hulle is geseënd, om regtig te
honger, in die wete dat God met hulle is, en hulle daardie honger
gee. O, om te weet dat daar iets daarbuite is vir hulle, solank
hulle daarna honger! Net soos as ’n man honger is vir kos, daar
kos moet wees vir hom om te eet.
255 Nou, Vader, bid ek dat U elkeen van hulle sal vul. Skenk
dat hulle gevul sal word met die Heilige Gees, selfs nog voor die
herlewing begin. Nog voor hierdie diens verdaag vanaand, skenk,
Here, dat die Heilige Gees sal kom na elke sterfling hier en elke
hart sal vul met Sy Krag en lof. Skenk dit, Vader.
256 Nou, genees die siekes wat in ons midde is. En, God, wees
met ons, seën ons. Seën ons dierbare Broer Neville. Ons bid dat U
hom nederig sal hou, Here. En gee vir hom daardie wonderlike,
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kragtige preke en leringe wat hy vir die kerk gegee het, in die
wete dat dit die gesonde, verstandige, onvervalste Evangelie van
Jesus Christus is. God, stort net die seëninge oor hom uit. Seën
sy vrou en familie. Seën ons almal saam, die ouderlinge, elkeen,
saam, want ons vra dit in Jesus’ Naam. Amen.

Nou, Broer Teddy, kom ons…
257 Het jy ’n woord wat jy wil sê, Broer Neville, enigiets oor
die uitsending vir volgende Saterdag? Ek dink dis al…[Broer
Neville sê: “Ja.”—Red.] Vir die volgende Saterdag se uitsending.
Hoeveel hoor Broer Neville op die uitsending? Hy het nou ’n
halfuur, dink ek. Is dit reg? [Broer Neville praat met Broer
Branham.] Ja, gaan reguit voort. [Broer Neville sê: “Enige
bydraes vir die uitsending, vanaand, iemand gee dit net vir my na
die diens. Ons sal dit waardeer. Ons het nog nie heeltemal genoeg
geld vir die uitsending vir Saterdag nie, maar dit sal hier wees as
die tyd aanbreek, so ons dank die Here daarvoor. Mag God julle
nou seën.”]
258 Broer Neville, staan net daar by die deur wanneer die mense
uitgaan, en waar, as hulle iets het daarvoor, as jy sal, broer.
[Broer Neville sê: “Amen.”—Red.] Dis goed, so as jy nou seker
is dat jy dit kry. Nou, dis vir sy uitsending. Hy probeer op die lug
bly. Hy ontmoet mense buite daarin, en mense wat nie na hierdie
tabernakel toe sal kom nie.

Baiekeer, het ek ’n toets gedoen.
259 Mense sê: “Wel, Eerw. Branham, sal jy virmy kombid?”

Ek sê: “Kom na die tabernakel toe.”
260 “Wel, uh, uh, jy weet, uh, uh, ek kan net nie tyd kry om dit te
doen nie.”
261 Weet julle wat? Hulle is die helfte van die tyd, te hardnekkig,
om hulleself te verneder om hiernatoe te kom. Dis presies reg.
Miskien sê die pastoor, as iemand hulle hierbo vang, hulle sal
bang wees hulle is in die verkeerde geselskap. As hulle so dink,
sal dit in elk geval glad nie help omvir hulle te bid nie. Dis reg.
262 Weet julle wat die profeet vir Naäman gesê het? Hy het
gesê: “Gaan ondertoe en was in die Jordaan, sy modderige en
vuil water.”
263 Hyhet gesê: “Wel, diewater inmy land is skoner as hulle.”
264 “Wel, gaan dan terug met jou melaatsheid” dis reg, totdat
hy homself verneder het en uitgestap het daar in die modderige
Jordaan, en sewe keer gewas het soos die profeet vir hom gesê het.
Sy melaatsheid het hom verlaat. Dis reg.
265 As hulle te styf en formeel is om na die tabernakel toe te kom,
dan hulle…dankan hullemelaats bly. Dis presies reg. God,wees
genadig!
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266 O, goeiste, vriende, wanneer ek die dag sien kom, my
ouderdom hier sien glip, en alles, wat het ek gedoen? O, ek voel of
ek niks gedoen het nie. Ek moet iets doen vir die Here Jesus. Ek—
ek moet net iets doen. O, ek…my hart wat nou uit my uitskeur.
Ek voel goed en sterk. En ek—ek weet nie wat om te sê nie. Ek
het nie gepreek vir jare nie, en ek begin nou uitgaan om te begin
preek. Ek weet net nie wat om te doen nie, maar ek wil siele wen
vir Christus. Dis…Ek wil iemand regkry met God. Dis al. En
tog, daarin, voel ek met die—die bediening wat Hy vir my gegee
het, en tog het ek meer as ’n halfmiljoen siele gewen vir Hom.
Maar, dit, dit lyk so min, teenoor die biljoene wat in die wêreld
is, ongekersten, julle sien.
267 Kyk net na die miljoene en miljoene en miljoene wat daar
nog oor is! Kom ons gaan, vriende. Kom ons gaan. Miskien kan
jy nie die see oorsteek nie, maar jy kan die straat oorsteek. Kom
ons doen iets. Kom ons doen iets tot die eer vanGod.

God seën julle, terwyl ons nou staan.
268 Ek wil julle nou vra, terwyl ons ons verdagingslied sing,
Neem Die Naam Van Jesus Met Jou. Kyk, neem die Naam van
Jesus met jou, as ’n skild teen elke vyand. Dis reg. Wanneer
versoekings rondom jou vergader, prewel Sy heilige Naam in
gebed. Hoeveel sal Dit saam met julle neem, vanaand, deur te
sê: “God, ek gaan U liefhê, Here Jesus. Ek wil hê U moet saam
met my gaan?” Steek julle hande hoog op. Dis reg. God sy met
julle, my Christenbroer en suster. Goed.

Neem die Naam van Jesus met jou,
Kind van droefheid en van wee;
Dit—Dit bring troos en vreugde vir jou,
Neem dit oral met jou mee.

Dierb’re Naam, O hoe soet!
Aardse hoop en Hemelvreugd;
Dierb’re Naam, O hoe soet!
Aardse hoop en vreugd…

269 Nou terwyl ons die volgende vers sing, draai om en skud
hande met die persoon langs jou nou.

Voor die Naam van Jesus buig ek,
Voor Sy voete val ek neer,
Koning van konings in die Hemel bekroon ons
Hom,

Wanneer ons reis verby is hier.

Dierb’re Naam, (dierb’re Naam!) O hoe soet! (O
hoe soet!)

Aardse hoop en Hemelvreugd;
Dierb’re Naam, (dierb’re Naam!) O hoe soet!
Aardse hoop en…
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270 Ek wil vir julle iets vra. Het julle my lief? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Sê, ek wil hê julle moet iets doen. Daar is bietjie
onenigheid hier in die tabernakel. Ons wil ’n groot vriendelike
groep wees, sien. Kom ons skud hand met almal. Moenie lank by
een persoon staan nie. Reik net oor en kry nog een: “Bly om jou
te hê, broer. Kom terug. Bly om jou te hê, suster. God seën jou.”
Skud hande met almal. As julle wil kuier, gaan huistoe en kuier.
Maar kom ons skud hand met almal. Sien? Gaan rond en skud
hande met almal, gaan dan blymoedig uit die gebou uit. Sal julle
nie dit doen nie? God seën julle.
271 Terwyl ons ons hoofde gebuig het. Broer Ruddell, agter,
verdaag jy ons in gebed asseblief, Broer Ruddell. 
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