
DIE VERRESE HERE JESUS

 Goeienaand, vriende. Ons is bly om in Phoenix te wees
vanaand by hierdie diens, maar ons is jammer dat dit die

laaste aand is. En so hoop ons dat God ons Sy grootste seëninge
vanaand sal gee, dat daar geen siekes onder ons sal wees wanneer
ons vanaand vertrek nie, nie een beproefde nie. Ek wil hê julle
hier, op die draagbare, beddens, en stoele, ek wil hê julle moet
iets vir my doen vanaand. Ek wil hê julle moet met julle hele hart
glo. Ekwil hê elkeen van jullemoet vanaand gesond uitstap.
2 Hy het julle lief, vriende. Net omdat julle siektes en dinge
ongeneeslik lyk, dis net Satan wat dit vir julle vertel. Dis niks
meer vir Hom om julle te genees, as wat dit is om enigiemand
te genees nie. Glo julle met julle hele hart vanaand. Glo dit net;
maak nie enige verskil hoe julle…wat julle verstand daarvan sê
nie; neem net wat God daarvan sê. Ek weet dis die waarheid. Ek
sou dit nie vir julle sê, as ek nie regtig geweet het dit was die
absolute waarheid nie.
3 Nou, ons wil bedank, eerstens…Ek reken, Broer Moore, die
bestuurder doen dit gewoonlik, maar ek—ek wil self van hierdie
geleentheid gebruik maak, om ieder en elk van julle te bedank
om hierdie die beste byeenkoms te help maak, wat ek glo, wat
het…ons in Phoenix gehad het; meer geestelik en ordelik as
enige byeenkomswat ek al in Phoenix gehad het.
4 Ek wil hierdie gawe groep predikers bedank, die predikers
wat saamgewerk het, wat ons gehelp het om hierdie byeenkoms
te hou, al die borge. Baie van hulle kon nie borg nie, want
hulle het hulle eie herlewings gehad en dinge wat aangaan. Ons
probeer nooit, o, so ’n baie groot ding maak, om, almal hulle
kerke moet sluit nie. Sommige van die broers het groot tente
gehad ensovoorts; hulle moet hê…almal moet sluit of hulle kan
nie kom nie. Wel, ek het nog nooit my byeenkoms op daardie
manier gehou nie. Ek maak dit eenvoudig en klein, en gaan net
en doen die beste wat ek kan.
5 Waardeer almal wat wel gekom het, en hulle wat nie kon kom
nie, wel, ek waardeer hulle net soveel. En op daardie manier
is ons uitgawes baie laag, is ons begroting nie te veel nie; en
so daarom, hoef ons nie druk op die mense te sit nie, net ’n
gewone offergawe op te neem en ons skuld af te betaal. Sodra die
begroting bereik is, is dit afgehandel.
6 En ek het gehoor dat hulle vanaand vir my ’n liefdesgawe
gegee het; ek waardeer dit beslis. Wens ek hoef dit nie te geneem
het nie. Maar ek het net ’n groot verpligting; julle kan julle
voorstel wat dit is. ’n Kantoor wat die heeltyd aktief is; my
verpligting is omtrent ’n honderd dollar per dag, ongeag van
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waar ek…Dis net in Jeffersonville, ongeag of ek in die dienste
is of nie. Julle besef hoe ver in die gat ek, partymaal ingaan.
7 En nou, ons stuur baie gebedslappies uit, soos hierdie hier.
En ons stuur hulle regoor die wêreld. Partymaal soveel soos ’n
duisend in een dag, stuur ons uit. En julle is almal welkom, enige
tydwat ek van hulp kanwees vir julle, skryf net vir my en laatmy
weet. Ek sê nie dat…Sien, baiekeer sê hulle: “Skryf vir my,” net
om julle adres te kry. Maar ek het nie enige radioprogramme om
te borg nie. Ek het nie enigiets nie, net…julle…Niks wat…
Ek, net sodat ek julle kan help. Net om vir julle ’n gebedslappie
te stuur of so-iets, ek sou bly wees om dit te doen. Vir julle te bid,
ek sal bly wees om dit te doen.
8 En nou, wil ek ieder en elk van julle bedank vir julle
samewerking. Al julle mense wat gekom het, alles wat julle
gegee het, en die liedesgawe vanaand, elke pennie wat nie reguit
moet gaan na ons klein…Watter lewenskoste ons het, ons lewe
arm net soos die res van die mense. Mense kan dit nie verstaan
nie: hoekom ek langer as al die res van hulle op die veld was,
en tog niks het nie. Dis omdat ek die bietjie wat ek het, op
oorsese sending spandeer, vriend, alles. God is my opregte Regter
daaroor, sien, dat alles wat ek kry, ek…
9 As…Wat finansies aanbetref, as ons eenvoudig probeer
lewe, soos mense, en die bietjie wat ons dan oorhet, bou ek dit
op, bou dit op, tot ek genoeg het om oorsee te gaan. Dan gaan
ons soontoe en verkondig die Evangelie, aan diegene wat dit nog
nooit vantevore gehoor het nie, en wen duisende der duisende en
duisende vir Christus. Wanneer ons geld opraak, kom ons terug,
kom Amerika toe, en gaan deur en besoek ons vriende. Hulle
help ons ’n bietjie, en sodra ons genoeg opgebou het, gaan ons
weer weg.
10 Nou, ek weet dit, ek het baie vriende. Ek het vriende wat
reg in hierdie gebou sit, vanaand, wat net sou sê: “Hier Broer
Branham, ek sal vir jou ’n tjek uitskryf om oorsee te gaan.” Maar
dit sou nie regverdigwees teenoor die res van diemense nie. Sien?
Elkeen van ons wil ’n klein deeltjie daarvan wees. Dis reg. Elke
kêrel sy tien sent, vyftien sent, vyf-en-twintig sent, wat dit ook
al is, dis deel van die Koninkryk. En op daardie manier, dan weet
ek dis die Here wat my soontoe stuur.
11 Ek veronderstel voor ek julle weer sien, sal ek nog ’n oorsese
toer hê. Een kom nou vir die hele Afrika; Tanganjika, Rhodesië,
weer op in Indië in. En so, vertrou ons dat julle vir ons sal bid,
soos ons voortgaan.
12 Ek het een vriend ontmoet vandag, vir my gesê om nie
hulle naam van die platvorm af te noem nie, maar dat hulle
teenwoordig is, hulle weet hoe ons hulle waardeer, elkeen van
hulle. Ek het hulle lief met my hele hart. En dan, party mense
was…Hulle weet dat ek is ’n…so graag jag, so ek is baie goed
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gevoer met wilde diere. Hulle het vir my gebring…twee of drie
mense het takbokke na die plek toe gebring waar ek gebly het;
elande gebring, en selfs buffel, en javelina vark, so ek—ek het net
’n wonderlike tyd gehad.
13 Dis my eerste keer vir sommige daarvan. Dit was baie lekker.
Die Here seën julle. As julle net weet hoe ek daarvan gehou het.
En ek sê baie dankie vir julle. En die eerste keer wat ek ooit
javelinavark of—of buffel geproe het, en dit was baie lekker. En
ek waardeer dit baie. En die eland en die takbok was wonderlik.
En ek is net baie lief vir daardie soort goed. Ek weet nie wat
my dit laat doen nie, maar ek—ek hou net in elk geval daarvan.
Ek hou van die woude en die buitelug, so ek hou net van wat
daarmee saamgaan. So ekwaardeer julle, regtig baie.
14 En nou, aan julle almal wat ondersteun het, wonderlike
geloof, was wonderlik gewees. Die byeenkomswas ’n bietjie hard
op my, vriende. Hierdie was die eerste keer in my byeenkomste
wat ek ooit my eie altaar-oproep probeer maak het; preek, my
altaar-oproep maak, die mense na Christus toe bring, en dan
vir die siekes bid; was baie moeilik. Vir die laaste paar dae,
was ek amper gedaan. Want hierdie is nie die enigste byeenkoms
waarnatoe ek gaan nie.
15 Ek begin net dadelik weer in Kalifornië. Ons is net nou
gepak, meeste van ons goed, gereed om na Kalifornië te vertrek.
En ons sal daar oorkant wees, en dan reguit terugkom, Macon,
Georgia. Direk daarvanaf op in Colorado in, en net aan en aan,
en dit raak beslis soort van vermoeiend.
16 Hoe eenkeer…Die grootste vreugde wat ek in my
byeenkomste gehad het, veral onlangs…Altyd die altaar-
oproep oorgegee aan die bestuurder of iemand. Maar ek…
Hoe dit my verheug om mense te sien opstaan en die Here Jesus
aanvaar as persoonlike Verlosser. En ek is so bly daaroor.
17 En ek wil maak…Ek wil die predikers dit laat verstaan,
dat, my borge en hulle wat naby is, ek wil weer een of ander
tyd terugkom Phoenix toe, as God wil, net om ’n byeenkoms te
hou om net die Evangelie te preek, en die mense na die altaar
toe te bring, en hande op hulle te lê om die Heilige Gees te
ontvang. Met hierdie onderskeiding, die visioene, dis dit wat my
so moeg maak.
18 Hoe sal julle daarvan hou dat ons terugkom en so ’n soort
byeenkoms hou? Sou julle daarvan hou? [Die gemeente gee
applous—Red.] Wel, God seën julle. Baie dankie. Miskien vir die
siekes bid, maar nie onder die onderskeiding nie, sodat ek ’n lang
tyd kan bly, julle sien; in plaas van om net ’n paar aande te bly en
temoet vertrek, wel, kan ons langer bly. Baie dankie.
19 Soos ek my toer oor die nasie maak nou, voor ek oorsee gaan,
vra ek dit. En in Los Angeles by die Christen Sakemanne, is die
eerste vyf aande van die byeenkoms net preek, en hande op die



4 DIE GESPROKE WOORD

siekes lê, en vir hulle bid soos hulle deur die ry kom. Dan kry
ons elkeen.
20 En nou, dis nie presies hoe ekmy bediening gebruik nie, maar
dis diemanierwat diemense geleer is, en hulle glo daarvoor, so ek
wil dit graag ’n tydjie op daardie manier doen. Jy kan dit net nie
meng nie, want wanneer visoene eers begin, het jy geen beheer
daaroor nie; dit hou net aan. En nou, ek wens, vanaand, ek kon
verduidelik en vir julle vertel hoe dit gebeur, maar ek kan nie. Dis
net so ’n verborgenheid vir my as wat dit vir julle is.
21 Nou, ek dink dit dek alles, behalwe die opsigters, en
die plekaanwysers, ensovoorts. Ons bedank hierdie Shriner
broederskap dat ons hierdie ouditorium kon kry. Ek hoop dat
die opsigters, en bestuurders, ensovoorts, teenwoordig is. Indien
nie, sal julle die diepste waardering aan hulle oordra. Hierdie is
die tweede keerwat hulle dit vir ons laat kry het, en onswaardeer
dit. Die Here seën hulle almal.
22 En die plekaanwysers wat so gaaf was om ons te help om die
gebedsry gereed te kry; en veral ’n plekaanwysertjie wat saam
met Billy gekom het, om my in te help, hierbuite; klein kêreltjie,
wonderlike mannetjie, ek kon sy hand skud ’n paar oomblikke
gelede. En wanneer hulle my inbring, praat hulle nie, soos almal
weet, sodat ons by die platvorm komna ons gebid het.
23 En ons bedank beslis die broer. En die res van hulle, ook,
Broer Ballard en al hierdie klomp gawe broers wat hieragter sit,
Broer Falk, of, Fuller, en o, soveel. Ek ken hulle gesig, maar kan
partymaal nie hulle name noem nie. Ek dink hulle is wonderlike
manne. En ek glo een van hulle, ek glo dis Broer Fuller, wat ’n
herlewing net hierna begin, is dit? Ja, môre-aand, ons seker, ek
sal daardie aankondiging maak, dat Broer Fuller hier, van die (Is
dit Fuller Tabernakel? Wat julle dit noem?) Geloof Tempel. Het
julle dit alreeds hier aangekondig? Ek reken in elk geval…
24 En ons is net bly om enige herlewing aan te kondig, enige
tyd, en, of, waar hulle gaan hê…Skud op, vinnig, woon almal
hierdie herlewings by wat nou aangekondig word, en gaan reguit
voort en dien die Here. Moenie dat julle huislig uitdoof nie. Hou
net aan beweeg in hierdie herlewings.
25 O, dis so wonderlik om te weet dat die Here Jesus vandag
leef, nie waar nie? Lewe en regeer in ons harte. En nou vanaand
wil ek nie baie tyd in beslag neem nie. Ek wil net ’n rukkie oor
die Woord praat, en dan reguit in die ry ingaan om te bid vir
die siekes.
26 Ek het dit soort van aangekondig, dat ek miskien net ’n wye
oproep sou maak. En dan voel ek net soort van, miskien, dat ons
dit net wil oorlaat aan die Here, en kyk wat Hy daaraan gaan
doen, daardie, onder aan die—die einde van die pad, wanneer
ons by daardie tyd kom. Partymaal laat Hy ons net reg tot op die
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laaste oomblik gaan, sê ons dan wat om te doen. So ons is lief vir
Hom daarvoor, nie waar nie?

27 Nou, dieHere seën julle. En bid virmy.Hoeveel salmy belowe
wat julle vir my sal bid? Ek—ek net…God seën julle, o, goeiste,
kinders. Ek dink net—net om in te gaan en hande te skud met
die mense. En hoe ek net graag in hierdie gang sou wou afkom
vanaand. Ek…regtig die waarheid, ek sou graag huis toe wou
gaan saam met elkeen van julle, heelnag bly, wakker bly en ’n
tydjie praat, opstaan in die oggend en praat. Hoe ek dit graag sou
wou doen;my hart verlang net ommense soos daardie te ontmoet.
Maar ekmoet amper ’n afgesonderdewees as gevolg van die soort
bediening wat ek het, want dis, ek kan dit net nie doen en die
diens hou nie. Maar Godweet dat ek julle liefhet.

28 So ek maak ’n afspraak met elkeen van julle, hiervoor,
wanneer ek julle in die Glorie Land sien, as God my toelaat om
daar te wees saam met julle, wil ek net oorgaan en gaan sit en
praat by elkeen van julle vir ’n duisend jaar. En ons sal net—
net, ons sal nie minder tyd hê as wanneer ons eers begin het nie.
Ons sal dit alles dan bespreek, nie waar nie? Sal dit nie wonderlik
wees, onder die Boom van die Lewe te sit nie?

29 En julle weet, ons sal trakteer word deur die…al die groot
sangers. Daar sal Sankey, en Beverly Shea, en hulle almal wees,
oorkant op die heuwel daar, wat net die lof van God besing.
Ons sal langs die Boom van die Lewe sit, waar die water onder
die troon uitkom. Sal dit nie wonderlik wees nie? Ek verlang
net na daardie dag. Wat maak dit saak vir ’n Christen wat
regtig geanker is in Christus? Want net sodra hierdie ou aardse
tentwoning weggeneem word, beweeg ons reguit in ’n ander een
in, net daarbo. Goeiste, is dit nie wonderlik nie?

30 Dink: siek en vermoeid, en stukkend, en hartseer, alles wat
verkeerd gaan, die wêreld heeltemal deurmekaar, dink jy: “Wel,
kom, Here Jesus.” Die eerste ding waarvan jy weet, begin hierdie
ou, bewerige liggaam vergaan, en jy voel die pyne daardeur
beweeg, die koue dood wat in die mou opbeweeg. Dan daar
oorkant sien staan: oorkant is ’n splinternuwe liggaam, wat net
daar staan; net uit hierdie een uitbeweeg, reg in daardie een in.

31 “Want wanneer hierdie aardse tentwoning afgebreek word,
het ons een wat alreeds wag,” om net in te beweeg. ’n Nuwe
een, nie deur hande gemaak nie, maar God het dit gemaak,
Ewiglik gevorm, die heerlikheid vanGod; om reguit in te beweeg,
om weer nuut en jonk te word, om nooit siek te wees nie. O,
goeiste, wat kan…Wel, die dood het geen—geen houvas op ’n
Christen nie, het dit? Die dood is net iets om ’n Christen reg in
die Teenwoordigheid van sy Maker in te bring. Hoe wonderlik
wanneer jy so aan Hom kan dink, nie waar nie? Hoedat die dood
nie ’n Christen kan vashou nie, dit swiep homnet reguit…
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32 Nou, watter soort liggaam dit gaan wees, voor ons terugkom
omhierdie liggaam op te tel, weet ek nie; dis nog nie aan diemens
geopenbaar nie. Maar ons weet ons gaan nie gees wees wanneer
ons hier weggaan nie. Die gees gaan hierdie tabernakel verlaat,
om in een in te beweeg wat God gemaak het. Nie net ’n gees
nie; dis ’n liggaam. Amen. Het vorm, gestalte, alles. O, dit sal
wonderlik wees, nie waar nie?
33 Nou, om net ’n stukkie uit die Woord te lees, want Sy Woorde
gaan nie faal nie; my woorde sal, en enige mens se woord sal,
meer Sy Woord gaan nie faal nie. So oorkant in Lukas…Ek het
soveel gepreek oor die Ou Testament, ek het gedink, vanaand, sal
ek ’n bietjie omdraai, en bietjie uit die—die Nuwe kry. Net as ’n
tipoloog, moet ek soort van teruggaan en ’n lyn in die Oue kry,
om te sien hoe die Nuwe lyk. So ek glo as ek ’n skaduwee van die
ding het, sal ek net omtrent weet wat die ding is wanneer dit hier
kom, as ons die skaduwee daarvan sien.
34 Nou, in die Nuwe Testament, Lukas die—die 24ste hoofstuk,
en vanaf die 30ste vers. Net as ’n teks, lees ons hierdie, ver-…
hierdie verse.

En toe Hy met hulle aan tafel was, neem Hy die brood,
en dank; en Hy breek dit, en gee dit aan hulle.

Toe is hulle oë geopen, en hulle het Hom herken; en Hy
het uit hulle gesig verdwyn.

En hulle sê vir mekaar, Was ons harte nie brandende
in ons, toe Hymet ons op die pad gepraat, en vir ons die
Skrifte uitgelê het nie?

35 Nou, kom ons vra Hom, die verrese Here Jesus, of Hy nie die
Skrifte nou vir ons sal oopmaak, terwyl ons sit en wag op Hom
nie. Sal ons ons hoofde buig, terwyl ons bid?
36 Ons geliefde Verlosser, ons het na U toe gekom vanaand, met
oop harte, as ons hulle ken. Ons kom na U toe met hierdie blye
versekering, wat geplaas is in ons binneste wese, dat U die Seun
van die lewende God is, dat U vir ons sondes gesterf het, en ons
skei, dan, van sonde, en opgestaan het uit die dood, en nou sit
aan die regterhand van dieMajesteit omhoog, en die Heilige Gees
teruggestuur het.
37 En ons dank U vir die getuie van die Heilige Gees, wat die
Woorde bevestig met tekens wat volg. Ons dank U vir hierdie
groot, wonderlike byeenkoms, waarin ons, net deur U genade, in
staat was om—om gemeenskap te hê. Hoe ons gemeenskap gehad
het rondom die Woord, en rondom die Gees van God. Almal van
ons, wat aan verskillende organisasies behoort, as’t ware, maar
almal saam, en gesetel in Hemelse plekke in Christus Jesus, het
ons harte geopen tot die Woord en die Heilige Gees laat inkom.
Voed ons.
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38 Honderde het U ontvang as hulle Verlosser; ons is so
dankbaar daarvoor. En die siekes, die kreupeles, hulle wat in
rolstoele gesit het, verlam, wat op beddens, draagbare, lê, is
gesond gemaak en het uitgestap. Blind, doof, stom, allerhande
siektes is genees. En U O God, het onder die mense gekom, en
hulle geloof het bonatuurlike woorde uitgetrek, wat hulle lewe
vir hulle verduidelik het, van wat hulle gedoen het, en wat hulle
moet doen, en wat sal wees.
39 God, ons is so dankbaar om te weet dat Jesus vandag lewe.
En ons bid, nou, dat Hy sal kom en die diens onder Sy Eie
sorg sal neem. Heilig elke persoon wat hierbinne is om die
Woord vanaand te hoor. Vergewe ons vir al ons tekortkominge.
Help my vanaand, Vader. Spreek die Woord deur gebed vir die
siekes. En wanneer die diens verby is, mag ons sê soos hulle van
Emmáüs: “Was ons harte nie brandende in ons, as gevolg van Sy
Teenwoordigheid nie?”Want ons vra dit in SyNaam. Amen.
40 Ons onderwerp vanaand, is,Die Verrese Here Jesus.Dis soort
van ’n basiese tema vir ons veldtog. Die tema van ons veldtogte
is gebaseer op Hebreërs 13:8, dat: “Jesus Christus dieselfde
is gister, vandag, en tot in ewigheid.” Dat Hy dieselfde is in
beginsel, dieselfde in liefde, dieselfde in krag, dieselfde net alles
presies dieselfde; Hy’s dieselfde in Sy Kerk. Nou, Hy is nie hier in
’n liggaamlike vorm nie. Hy’s hier in ’n Geesvorm, en Sy liggaam
is opgeneem.
41 Ons glo dat God ’n verbond met die menslike ras gemaak het
by Gólgota. En dit is gemaak onder die regte van die Oosterse
manier om ’n verbond te maak. Onder die Oosterse manier van
’n verbond maak, het hulle ’n dier doodgemaak, dit in twee
verdeel, ’n verbond geskryf, dit uitmekaar geskeur oor die dooie
dier, een man het een deel geneem, en een, die ander. Wanneer
hulle bymekaar gekom het, moet daardie stukke ooreenstem of
die verbond hoef nie nagekom te word nie. So hulle het ’n eed
afgelê, dat, laat hulle liggaam wees soos daardie dooie dier as
hulle nalaat om die verbond te hou.
42 Dis wat God gedoen het op Gólgota. Hy het die liggaam
geneem waar Hy gewoon het, Christus Jesus, dit is geskeur en
uitmekaar geskeur. Die liggaam is opgeneem na die regterhand
van die Majesteit omhoog en die Heilige Gees is hieronder op die
aarde gegee. En nou, woon dieselfde Gees wat in daardie liggaam
was, in die Christen Liggaam vanaand. En in die opstanding,
sal daardie selfde liggaam moet ooreenstem, dan bymekaarkom,
dieselfde Gees wat in Christus Jesus was, moet in jou wees, of jy
sal nie weer opstaan nie. Kan julle dit sien?
43 Kyk hoe God, in die begin, ver, die hele ruimte en tyd beslaan
het, en uit God het die Logos uitgegaan wat uit God uitgegaan
het, wat deel van God was. God, wat gesien het wat die einde sou
wees, van die begin af, en die Logos het na die aarde toe gekom,
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wat Christus die Woord was, die gesproke Woord van God, deel
van God, en het vlees geword en onder ons gewandel. En toe,
het ons uit Christus uitgekom, wat dieselfde Lewe maak wat in
God was, in Christus, in jou. En net so seker as wat God Hierdie
opgewek het, moet ons met dieselfde ding kom, as dieselfde Gees
in ons is, omdat dit die Gees van God is wat ons seuns en dogters
van God maak.
44 O is dit nie wonderlik nie? Hoe kry ons dit? Deur te glo aan
die Here Jesus Christus, dis wat. Dit te aanvaar, en dan gee God,
in ruil vir ons die Heilige Gees, wat uitroep in ons harte: “Abba
Vader, my God, my God.” En dan word ons opgewek in die laaste
dae om weggeraap te word. En Hy het gesê: “Daardie dag sal
julle weet dat Ek in die Vader is, die Vader in My, Ek in julle, en
julle in My.”
45 Daar kom die Gees uit God, gemanifesteer as die Logos,
wat afkom en vlees word, onder ons gewandel het, waar Hy
ver-…gesterf het, die straf van die sonde weggeneem het, weer
opgestaan het, en sit aan die regterhand van die Majesteit
omhoog, aan die regterhand van God. En die Heilige Gees wat
terugkom, wat nou dieselfde Gees in die individue inbring, om
hulle terug te bring in verhouding met hulle Skepper. Is dit nie
wonderlik nie?
46 Dan al die atoombomme, en al die…Het julle die koerant
gesien vandag? Lyk asof oorlog weer gereed is om uit te breek;
hulle rig hulle geweer. Watter verskil maak dit vir ’n ware
gelowige, hoeveel gewere hulle rig? Amen. God het die leisels in
Sy hande. Amen. En wanneer dit ook al tyd word vir ons om—om
weg te kom van hier af, of dit is deur, op watter manier ons ook al
gaan, daar’s niks, nie die dood nie, niks anders wat ons van God
kan skei nie. Ons het ewigdurende Lewe, kan nie in die oordeel
kom nie, want Christus het so gesê: ons het alreeds oorgegaan uit
die dood na die Lewe.
47 Nou, in Jerusalem, die begin van ons teks vanaand, was dit
’n baie wonderlike drie-en-’n-half jaar. Hulle het ’n herlewing
gehad. Die groot verwagtinge het op die mense gewag, op ’n Man
wat die wêreld en die kerk verwerp het: die Here Jesus. Hy is
as ’n fanatikus bestempel. En ons sou dit vandag noem, as ons
dit in die woorde sou sit, vandag, was Hy ’n holy-roller. Hy het
absoluut verskil van hulle teologie. En tog, het God bevestig dat
Hy met Hom was.
48 Petrus het gesê in Handelinge 2, het hy gesê: “Julle manne
van Israel, julle moes dit geweet het. Want hierdie Jesus van
Násaret, was ’n Man wat deur God bevestig was onder julle,
deur tekens en wonders wat God deur Hom gedoen het, in julle
midde, waarvan julle almal getuies is. Julle moes dit geweet het,
maar,” gesê: “julle het, met wrede hande die Prins van die Lewe
gekruisig. Wat God Hom opgewek het, en ons getuies is.” Dis reg.
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God het bewys dat dit Sy geliefde Seun was, deur die tekens
en wonders wat Hy gedoen het, wat gewys het dat God met
Hom was.
49 Ek wil vir julle iets vra, gelowiges, en veral aan die…my
predikerbroers hieragter. Enige tyd wat die kerk, in die laaste
tweeduisend jaar, ooit ’n herlewing gehad het, of enige tyd in
die wêreld wat die kerk ooit ’n herlewing gehad het, was daar
tekens en wonders wat die herlewing vergesel het. Ja, meneer.
Tekens van die Bonatuurlike God wat in die mense woon, wat
die mense ’n visie gee. Watter hoop het ons, as ons nie weet daar’s
Iets Bonatuurliks nie?
50 Elke mens probeer verby die gordyn van tyd kyk. Jy weet jy
kom êrens vandaan, jy gaan êrens heen, so dit verg ’n blik verby
die gordyn van tyd.Moses wou dit sien. God het homdit laat sien.
So ons kan dit ook sien, Christus, die Verrese.
51 Nou, die kerk het uit hulle verbintenisse gekom met—met
die groot Ortodokse Joodse kerk van daardie tyd, die Sanhédrin,
en het hulleself uitgebring, en het die Here Jesus gevolg, maak
nie saak hoe swart die mense Sy Naam gesmeer het as ’n buite-
egtelike kind nie, hulle het herken dat God inHomwas.
52 Hy het gesê: “My skape ken My stem.” Sien, hulle was
geestelik aan die binnekant, en toe hulle Hom gesien het, het
hulle herken Hy was anders as daardie priesters, en leraars,
ensovoorts. So hulle het Hom gevolg waar Hy ook al gegaan het.
Hulle het Hom liefgehad.
53 Hulle kon Hom nie verstaan nie. Hy was ’n Verborgenheid,
selfs vir die Apostels. Niemand kon Hom verstaan nie, want daar
was twee Persone wat die heeltyd gepraat het. Die Persoon Jesus
Christus het gepraat, en God het ook, binne-in Hom, gepraat.
Partymaal was dit Christus Self; partymaal was dit die Vader
wat in Hom gewoon het. Sien julle dit? Hy…hulle kon party
dinge wat Hy sou sê nie verstaan nie; Hy het in raaisels gepraat
vir hulle.

Jesus het uiteindelik gesê, toe Hy eendag met hulle gepraat
het, hoe: “Ek het van God af gekom; Ek het in die wêreld
ingekom; en Ek gaan weer terug na God toe.”
54 En so het die dissiples gesê: “Nou praat U reguit. Nou
verstaan ons, en ons glo dat—dat U alle dinge weet, en hierdeur
glo ons dat U die Seun van God is. Ons glo in U, nou, omdat
U alle dinge weet; God wys U alle dinge; en U het nie enige
mens nodig om U te sê nie, want God wys dit net vir U. En dis
hoekom ons glo U het uit God uitgekom.” Sien, na hulle…Net
voor Sy kruisiging, Johannes omtrent, ek reken die 15de of 17de
hoofstuk, ek onthou nie, 15, dink ek.
55 Goed, let op, nou, hulle het Hom liefgehad en hulle het Hom
geglo, omdat hulle Sy werke gesien het, dat God met Hom was
en die Woord bevestig het wat Hy gepreek het. Sien, ’n man kan
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kom en enigiets sê. Dis net ’n mens se woord. Maar wanneer God
kom en sê: “Dis die waarheid,” dit bevestig, dan beter jy dit glo,
want God het so gesê. Sien?
56 SoHy het gepraat vanGodwat inHomwas. Hy het gesê: “Dis
nie Ek wat die werke doen nie; dis My Vader wat in My woon, Hy
doen die werke. Ek doen niks uit Myself nie; net wat die Vader
My wys, dit doen Ek.” En hulle het uitgevind, dat wat die Vader
Hom ook al gewys het, en Hy vir hulle gesê het, net presies die
waarheid was.
57 Hy het in die gehore gestaan, Hy het onderskei waaraan hulle
gedink het. Hy het gesê: “Hoekom redeneer julle daaroor in julle
hart?” Sien? En Hy het dinge soos daardie uitgevind; hulle het
geweet dit het van God af gekom. Toe het Hy gesê die dinge
wat Hy gedoen het, en hoe die Vader Hom gewys het, en Hy het
uitgevind dat alles wat Hy gesê het die waarheid was. So dit was
’n teken vir die Jood, in elk geval.
58 “As daar een onder julle is wat geestelik is, of ’n profeet, sal
Ek, die Here, Myself aan hom bekend maak in visioene, met hom
praat in drome. En wat hierdie profeet sê, as dit gebeur, luister
dan na hom, want Ek is met hom. Maar as dit nie gebeur nie,
moet dan nie na hom luister nie, Ek het nie met hom gepraat nie.
Net valslik in die vlees, Ek het hom nie gehoor nie, of Ek was nie
met hom nie.”
59 Maar dit was ’n teken, en hulle het gesien dat God Homself
werklik deur Christus manifesteer. En dis presies wat die Skrif
gesê het: “God was in Christus, om die wêreld met Homself te
versoen.”
60 Nou, let op, toe kom die teleurstellende tyd, wat hierdie
groot, wonderlike Een Wat tot die dooies kon spreek, en hulle
sou weer opstaan…Nie al die dooies nie, Hy het net tot drie
van hulle gespreek, soos dit opgeteken is in die Skrif, en die drie
het opgestaan, want drie is ’n getuienis, ’n—’n getuie. “Mond van
twee of drie getuies, word elke woord bevestig.” En elke keer, het
Hy gesê die Vader het dit gedoen, die Vader het Hom gewys wat
om te doen.
61 Nou, en hulle het ’n Man gesien Wat die dooies kon opwek,
en tog sterf. Nie net ’n gewone dood sterf, siek word en sterf nie,
maar sou staan en bespot word, ’n Man wat hulle gedagtes kon
onderskei en vir die mense sê wat hulle gedoen het, toe, toe dit
by die toets gekom het, die beproewing, ’n lap om Sy kop gedraai
gehad het, en hulle Hom op die kop geslaan het met ’n stok, en
gesê het: “Jy’s ’n profeteerder, sê jy vir ons wie jou geslaan het;
ons sal jou nou glo.”
62 En uitgereik, baard uit Sy gesig getrek, en in Sy gesig
gespoeg, ’n Goddelike Persoon. Hoe kan dit wees? Ek kan my
voorstel Sy volgelinge het gesê: “Wel, hoekom doen Hy nie net
iets daaromtrent nie?” Wel, as Hy iets daaraan gedoen het, sou
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ek en julle vanaand in ’n vreeslike verknorsing gewees het. Hy
kon niks daaraan doen, Homself red en ander red nie, Hy moes
Homself gee.
63 So Hy het nie afgewys met Sy gawes en krag nie. Hulle het
Hom op die kop geslaan, gesê: “Nou, sê vir ons wie—wie jou
geslaan het.” Toe, toe Hy op die kruis was…Hy kon ander red
en die golwe van die see stil maak. En hier het Hy gebrand van
die koors, en was Hy sterwend, die Bloed wat uit Hom uitgekom
het, en die Jode wat gesê het: “Nou, as jy die Seun van God is,
wys vir ons ’n wonderwerk. Doen iets vir ons. Kom van die kruis
af, en ons sal glo dat jy die Seun van God is. Ons sal jou glo as jy
van die kruis afkom.”
64 Sien? Daardie kritiese gees, hoedat God, hoe Hy net daardie
dinge so laat gebeur. “Dat die…dit oorbluf die wyses en
verstandiges en sal openbaar aan die kindertjies, wat wil leer.” Jy
moet alles vergeet wat jy ooit geweet het, en jouself onderdanig
maak aan die Gees van God, dan kan God voortgaan om jou
te leer.
65 Moenie probeer weggaan en al hierdie groot geleerdhede en
vakkundighede kry om God te ken nie. Jy ken nie God deur
vakkundigheid nie; jy ken God deur geloof. Jy glo Hom, en God
openbaar Homself aan jou. Ek hou daarvan, en julle? Hy het dit
so eenvoudig gemaak, so nederig.
66 Nou, so nederig en dis so eenvoudig, tot die wyse mense dit
nie kan verstaan nie. Dis so vereenvoudig, tot die wyses dit nie
verstaan nie. Hulle probeer dit ingewikkeld maak vir die kerk.
Hulle probeer dit ’n yslike groot klomp heiligmaking dinge maak
wat jy moet doen, en ophou hiermee, en hierdie doen, en al dit,
dat, en die ander. En, wel, dis glad nie; glo dit net, en aanvaar dit
en dit handel dit af. God kom in die hart in, en Hy sorg vir die
res daarvan. As Hy ooit kan kry die—die…in jou hart, ’n plek in
jou hart kan kry, dan sal die res daarvan vanself regkom. Ek hou
daarvan.
67 Let op, hoe kan ’n Goddelike Man dan, Wat hulle gedink het
die Koning sou wees wat sou kom, die Verlosser van Israel, dat
daardie Man, om Homself te verneder, om die onrein Heidene
Hom op die kop te laat slaan, en nie ’n woord vir hulle te sê nie?
Hoekom het Hy nie Sy krag getoon nie? God het tye en manier
van dinge doen. Hulle het Sy baard uitgetrek, in Sy gesig gespoeg,
wat ’n belediging. “Doen iets daaromtrent; jy’s die koning.”
68 Hy het gesê: “Ek kan My Vader vra, en Hy sal vir My twaalf
legioene Engele stuur, maar My Koninkryk is nie van hierdie
wêreld nie.” Sien? Gesê: “Julle verstaan dit nie.”
69 “O,” het hulle gesê: “Weg met so ’n ketter.” En hulle het Hom
daar opgekry en Hom gekruisig, en Hy het gesterf, en hulle het
Hombegrawe, enHomweggebêre, enHom in die grafweggeseël.
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70 Nou, julle praat van teleurgestelde mense wat daar moes
uitgaan en weer die wêreld trotseer, nadat hulle uit hulle kerke
gekom het, om in daardie soort godsdiens te glo. En hulle het uit
hulle kerke uitgekom, en moes toe teruggaan en weer hulle kerke
trotseer, na die einste ding waarin hulle geglo het, skynbaar,
misluk het. Daar dit, hulle…Daarwas skynbaar geen hoop nie.
71 Die einste Een wat hulle gedink het ’n Goddelike Profeet
was, of, die—die Messias, Hy is so verskriklik mishandel voor
die mense, en so magteloos en hulpeloos. Toe Hy buite onder die
mense was, het Hy allerhande soorte tekens gedoen, maar toe Hy
hier voor die hof gebring is, het Hy nie eers probeer om Homself
te verdedig nie, hulle almal Hom net laat rondslaan, Hom aan die
géselpaal laat vasmaak, daardie groot kat-met-nege-sterte laat
neem, yslike groot balle lood aan die punt van die leer, en Sy rug
laat oopkloof met hulle, toe hulle Hom oor Sy rug gegésel het;
nooit Sy mond oopgemaak nie.
72 Hom teen die heuwel opgeneem, en Hom aan ’n kruis
vasgespyker, Hom opgelig en Hom laat sak, die vleis wat uit Sy
hande geskeur het. EnHy het selfs uitgeroep omgenade. Dis reg.
73 Nou, het in die mense se gedagte opgekom: “Hoe kon dit die
Seun van God gewees het, en die mense Hom so laat behandel,
en Hom rondslaan, en dit aan Hom laat doen?” Sien, ’n gebrek
aan die kennis van die Skrifte, is die rede waarom hulle het…
hulle…dit was. Nou, ons sal binne ’n paarminute sien.
74 Goed, hulle het Hom begrawe, so, wel, die Sabbat was verby,
die eerste dag van die week het aangebreek, so hulle het opgebly
vir die Sabbat. Petrus het sy visnette gekry en was weer aan
die uitgaan om aan te gaan met sy kommersiële sake, om vis te
vang. “Wel, ek reken ek was toe al die tyd verkeerd. Miskien was
daardie Kêrel ’n fanatikus.”
75 Ek kan Kleópas en sy vriend sien sê: “Wel, kom ons gaan
terug na Emmáüs; dis alles verby. Die Man waarin ons soveel
vertroue gehad het om ’n regte, egte, Goddelike Man te wees
wat van God af gestuur is, ’n regte Goddelike Persoon, tog moes
dit regtig gewees het, miskien was die groot kerk reg: ‘Dit was
verstandstelepatie; Hy het hulle gedagtes gelees.’” Sien?
76 Mense: “MiskienwasHy regtig ’n spiritualis. MiskienwasHy
net ’n spiritualis, en dis hoekomdie aarde geskud het en dinge toe
Hy daarbo gesterf het. Miskien was Hy net wat die priester gesê
hetHywas, ’n Beëlsebub.Die hele kerk…Miskienwas dit reg.”
77 So hy het sy vriend gekry, gesê: “Kom ons gaan nou op
die pad terug, weer na Emmáüs toe, huis toe, en ons sal ons
skrynwerkersbesigheid begin,” ofwat dit ook alwas: “weer begin
bou,” of wat hulle ook al sou doen. Baie mismoedig, in die pad
afgegaan, hartseer, sonder om te weet dat die dierbare Here Jesus
opgestaan het op daardie Paasoggend, en lewendig was onder
die mense.
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78 Broer, botanie beteken nie net blomme en dinge nie; dit
beteken ook opstanding, in daardie geval. Amen. Net in die
lentetyd, wanneer die Paasblomme blom, alles so pragtig, ’n
volmaakte tipe van die natuur; die opstanding moet in die
lente kom. Dis hoekom die opstanding in die lentetyd is.
Opstanding van alles, en sekerlik het die Koning van die natuur
opgestaan…die Skepper van die natuur het opgestaan saam
met die res van die opstanding van die natuur.
79 En hier is hulle, op hulle pad oorkant na hulle plek toe, wat
aanstap in die pad. Ek het net…Ek sou graag wou inluister na
hulle, sou julle nie, net vir ’n oomblik, daar rondstaan, kyk wat
hulle sê nie? Ek hoor een van hulle sê: “Wel, Kleópas, wat dink
jy daarvan? Ek’s teleurgesteld. Wel, ek reken ons sal maar net
weer die prediker moet trotseer, vir hom sê: ‘Ek reken ons was
verkeerd oor hierdie Kêrel.’ Goeiste, ek haat om dit te doen; my
vertroue was regtig op Hom gevestig.”
80 En let op, terwyl hulle vanHomgepraat het, oorHomgepraat
het, het Hy verskyn. Dis ’n goeie manier om Hom by julle te kry:
praat die heeltyd van Hom. Amen. Hou julle gesprek, nie oor
wie, of, waar die volgende toneelstuk op die televisie kom, of die
volgende film gaan kom, of wie as president verkies gaan word
nie: praat van Jesus.
81 Christene praat deesdae oor enigiets behalwe Christus. Gaan
uit, hulle het altyd ’n klomp onsin en alles waaroor hulle wil
praat of iets, maar praat nooit oor Christus nie. Praat van Hom;
sing van Hom. Wees lief vir Hom; hou Hom op julle hart en
gedagte die hele dag en nag.
82 Dawid het gesê van die…hy sal die wette aan sy vingers
en die bedpoot vasmaak, en sodat Hy die heeltyd voor hom kan
wees. Dis hoe: hou Hom voor jou in herinnering, gedagte, lof,
spraak. Hou Christus voor jou in alles wat jy doen. Dis hoe om
Hom naby jou te hou.
83 Terwyl hulle van Hom gepraat het, het Hy op die toneel
verskyn, sonder dat hulle geweet het. Baie van die mense wat
Hom regtig liefgehad het, het nie geweet dat Hy opgestaan het
uit die dood nie. En as dit die…en as dit nie ’n ware prentjie van
die wêreld vanaand is nie, weet ek nie wat dit is nie. Baie van die
mense wat die Here Jesus regtig liefhet, kan nie verstaan dat Hy
hier is nie.
84 Hy’s net nou in hierdie gebou. Hy beweeg in-en-uit die
mense, die verrese Here Jesus. Dis so moeilik vir mense om dit te
sien. Kyk, julle wat hier langsaan sit in hierdie stoele en beddens
en dinge, as julle dit kon sien, sou julle…en dit met julle hele
hart glo, en Sy Woord aanvaar, sal julle vanaand hier uitgaan
’n volmaakte, gesonde persoon. Ja, want Hy het opgestaan uit
die dood.
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85 Let op, saam met hulle gestap, hulle het Hom liefgehad, en
hulle het dit nie geweet, hulle het nie geweet Hy het nie. Baiekeer
was Hy net saam met jou, en miskien daar, toe jy net omtrent
gereed was om ’n ongeluk te maak, het iets gebeur; jy weet nie
wat gebeur het nie. Iets het die plek geneem; dit was Hy. Toe die
dokter gekom, gesê het: “Die babatjie, ek sien nie hoe dit kan
lewe nie.” En naderhand, het die babatjie gesond geword; dit was
Jesus. Hy is met jou. O, hoe wonderlik.
86 Hier nie lank gelede nie, ’n klein vroutjie wat was…Ek
onthou sy het onder naby my kerk gaan woon; sy bly nou, in
Jeffersonville. Sy was in ’n sanatorium byWaverly Hills, en hulle
het haar afgebring, en hulle het gesê: “Die dokter het gesê sy
gaan binnekort sterf.” Hulle sou haar gee, ek dink tien dae, twee
weke om te lewe, ’n teringgeval. En ek het soontoe gegaan om
haar te sien.
87 Hulle het my soontoe geroep, omtrent, was omtrent agt jaar
gelede of tien, net voor ek die eerste keer Phoenix toe gekom
het. En ek het soontoe gegaan en het vir die vrou gebid. Sy het
omtrent vyf kindertjies gehad. En ek het daardie aand vir haar
gebid, en terwyl ek gebid en opgestaan het, het ek haar gesien,
selfs met gryskleurige hare. Sy was…hare was donkerbruin.
En ek het haar gesien met gryskleurige hare. Haar kinders
wat instap, wat handskud met haar, jare later. En ek het gesê:
“Suster, SO SPREEKDIEHERE; jy gaan lewe.”
88 Sy het begin huil. Sy het gesê: “Eerwaarde Branham, iets het
in my hart gebeur.” Sy het gesê: “Ek—ek voel net dat ek gaan
lewe. Iets gee my net vrede, ek gaan gesondword.”

Ek het gesê: “Jy is, want dis SO SPREEKDIEHERE.” Ek het
weer teruggegaan, vir hulle gesê by die kerk.
89 Daar was ’n man wat langs my gebly het, baie goeie vriend,
en hy het ’n stokperdjie gehad om leergoedere te maak. Terloops,
hy het vir my hierdie sakboekie gemaak, wat ek gehad het…
dit vir tien jaar gedra, en hy het dit uit takbokvel gemaak wat
ek self gekry het. Het die prentjie van my tabernakel daarop, die
binnekant, dit het ’n vis hier en ’n takbokkop hier. So hy het vir
my daardie ou sakboekie gemaak, en ek het dit as ’n herdenking
daarvan gedra, vir so lank.
90 ’n Volslae, algehele ongelowige, ’n wetenskaplike, gewerk by
die staatsdepot. Hy het nie geglo daar is so-iets soos God nie.
Gesê: “Enigiemandwat so glo, ismal.”Hy het gesê: “Jy’s…”
91 Ek—ek kan maklik begryp, hoe mense dit in hulle gedagtes
kan kry. Vanmôre, terwyl ek in ’n sakeman se kantoor gestaan
het, hier in hierdie stad, saam met ’n paar predikers, hoe hulle
gepraat het hoeMohammedanisme, in Afrika, versprei. Kyk, vyf-
en-twintig Mohammedane teenoor een Christen, dis die druk.
Hoekom? Mohammedanisme is verenig, een eenheid. Hulle glo
dat die Koran geïnspireer is.
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92 Ons Christene, eerstens, is ons verdeel tussen Katoliek en
Protestant. Die Katoliek sê: “Die Bybel is geïnspireer, maar die
Katolieke kerk is bo die Bybel.”

Die Protestant sê: “Wel, dis geïnspireer sover as wat ek glo.
Die res daarvan is nie geïnspireer nie.”
93 Stry, baklei, argumenteer, verdeel, o, dis jammerlik. Ek is
baie bly God het my beetgekry voor die kerk het (Dis reg. Ja,
meneer.), dat Godmy eerste gevang het, want ek souwaarskynlik
’n ongelowige gewees het, wanneer ek sien wat mense, wat
hulleself Christene noem, en—en kerk ensovoorts, en elkeen
wat klein muggies en alles van mekaar wil aftrek, en verdeel,
blykbaar nie die geloof het nie. Sekerlik.
94 Nou, hierdie man was ’n totale ongelowige. En iemand het
die nuus die volgende dag gekry dat ek dit van die vrou gesê het.
Ek het nog nie uitgegaan om dienste te hou nie. Ek het bo-op die
hoogspanningslyne gepatroleer en my klere was verslete. Ek het
my ou fiets gekry en gegaan om ’n bietjie kruideniersware onder
by die winkel te koop, en moes om die draai gaan waar daardie
vrou gewoon het, net twee blokke onder waar ek was. En hier
kom die ongelowige in die straat aangestap. En hy het met my
gepraat.

Ek het gesê: “Goeiemôre, meneer.”
En hy het gesê: “Hallo, prediker.” Gesê: “Net ’n oomblik, ek

wil met jou praat.” Hy het gesê: “Skaam jy jou nie?”
En ek het gesê: “Wat?”
Hy het gesê: “Om vir daardie arme sterwende ou moedertjie

daarbinne te sê, dat sy gaan lewe, daardiemense onder so ’n valse
hoop op te bou.”

Ek het gesê: “Wel, ek het hulle onder geen valse hoop
opgebou nie.”
95 Hy het gesê: “Wel, sy is sterwend.” Gesê: “Haar man werk
saam met my daarbuite by die staat.” En gesê: “Hy het vir my
gesê jy het soontoe gekom gisteraand, en, of, eergisteraand was
dit toe, en vir haar gebid. En sy…en jy het vir haar gesê sy gaan
gesond word en lewe om ’n ou vrou te word.”

Ek het gesê: “Dis reg. Ek het dit nooit gedoen nie; God het
dit gedoen.”

Hy het gesê: “Onsin,” het hy gesê: “skaam jou. Jy behoort
ordentlik genoeg te wees om nie mense op te bou onder sulke
dinge, vals soos daardie nie.”

Ek het gesê: “Dis nie vals nie.”
Hy het gesê: “Wegmet so-iets.” Omgedraai en aangestap.

96 En ek het gedink: “Wel, goed.” En ek het aangegaan, my
kruideniersware gekry, ek het teruggekom. En omtrent twee
of drie dae daarna…Hy het ’n lieflike vroutjie gehad wat ’n
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gelowige was, en so ek…my vrou het haar baie goed geken, gesê
sy was ’n lieflike dame. En sy het aan die Christenkerk behoort.
So my vrou het vir my gesê toe ek ingekom het, gesê: “Wel,
daardie Mev. Andrews is baie siek, Billy.” Gesê: “Jy behoort
soontoe te gaan en haar te gaan sien.”
97 Ek het gesê: “Goed.” Ek het gesê: “Haar man is daardie
ongelowige,” het ek gesê: “ek—ek moet fyn trap.” So ek het gesê:
“Ek sal soontoe gaan en hom vra of ek ’n bietjie fynhout en
steenkool vir hom kan kry, en miskien sal hy vra…miskien sal
sy my vra of ek…wil hê ekmoet vir haar bid.”

En so het ek soontoe gegaan, en ek het gesê: “Hoe gaan dit,
Mnr. Andrews.”

Hy het gesê: “Hallo, prediker.”
En ek het gesê: “Ek hoor jy het ’n siek vrou.”
Gesê: “Ja, ek het, maar ek het ’n goeie dokter by haar.”

98 Ek het gesê: “Ja, meneer. Ek wou jou net gevra het Mnr.
Andrews, siende dat ons sulke naby bure is, of ek jou kon help
om ’n bietjie steenkool te kry of kruideniersware kan gaan haal,
enigiets, ek—ek sal dit vir jou doen.”
99 Gesê: “Ag, wel, baie dankie.” Maar gesê: “Ons het ’n goeie
dokter by haar; alles sal reg wees.” Hy het vir my gesê wie die
dokter in die stad was.

En ek het gesê: “Hy is ’n goeie man.” Ek het gesê: “Ek hou
baie van hom.”

“Ja, ons het die situasie,” gesê: “sy het blindederm-
ontsteking,” en gesê: “dit sal alles reg wees,” gesê: “hy vries dit
uit; dit sal reg wees.”
100 Ek het gesê: “Dankie, Mnr. Andrews, ek hoop beslis so. As ek
jou op enige manier kan help, ek bly langsaan, roep my net.” Die
deur toegemaak, teruggegaan, soort van onbesorg.
101 Wel, die volgende dag het die dokter gekom, gesê: “Ons moet
haar hospitaal toe vat; sy swel vreeslik erg.” Gesê: “Ons moet
haar hospitaal toe vat en opereer.”
102 So hulle het haar buite na die hospitaal toe gevat, en toe
hulle die bloedtoets van haar geneem het, uitgevind dat sy nie
blindederm-ontsteking gehad het nie. So hulle het na Louisville
gestuur vir ’n spesialis. En hulle het die spesialis daar oorkant
gekry, en die spesialis het haar ondersoek, en toe hy het, het
hy gesê: “Sy het tussen vier en ses ure om te leef. Daar’s ’n
bloedklont baie na aan die hart; dis wat swel.” Gesê: “Sy’s
gedaan; dis al.”
103 So my vrou het my die volgende oggend vertel gesê: “Mev.
Andrews gaan sterf, Billy.” Gesê: “Ek het nou net gehoor dat
sy ’n bloedklont het. Die verpleegster, een van die verpleegsters,
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vriend, het geskakel, gesê: ‘Sy is—sy is op sterwe,’ gesê: ‘sy’s
alreeds bewusteloos.’”
104 Ek het gesê: “Dis baie jammer, Meda, ek haat om dit te hoor.
Arme ding,” ek het gesê: “ons sal net vir haar bid.” So ons het
gebid, en ek het aangegaan enwerk toe begin gaan.

En dit het soort van gemot-reën, en ek het uitgegaan deur
die veld. Iets het bly sê: “Draai om en gaan terug. Draai om en
gaan terug.”
105 So ek het gedink: “Wel, ek sal omdraai en teruggaan.” So ek
het teruggegaan, geskakel en ’n slegte weer aangemeld, so ek kon
nie werk nie, net daarvoor, want ek het geweet die Here wou iets
hê. En so, voor jy jou kom kry, het ek daar gesit, en my ou geweer
uitmekaar gehaal, en het dit skoongemaak.
106 En voor jy jou kom kry, het Mnr. Andrews om die huis geloop
gekom, sy hoed oor sy ore getrek, geklop aan die deur, en hy het
gesê: “Mev. Branham,” gesê: “is Prediker Branhamhier?”

Gesê: “Ja, Mnr. Andrews, wil jy nie inkom nie?” So hy het
ingekom.

Ek het gesê: “Hello, Mnr. Andrews; kry vir jou ’n stoel.” Ek
het net aanhou werk aanmy geweer, julle weet.

En hy het gesê: “Um, uh, Prediker.”
Ek het gesê: “Ja, meneer.”
Hy het gesê: “My—my vrou is baie siek. Het jy daarvan

gehoor?”
107 Ek het gesê: “Ja, ek het gehoor sy gaan sterf, Mnr. Andrews.”
Ek het gesê: “Dis baie jammer.” Ek het gesê: “Natuurlik, het jy
’n baie goeie dokter daarbuite.” En ek het gesê: “Ek—ek hoop net
sy gaan goed aan.” Net aanhou…

Hy het gesê: “Wel,” gesê: “ons het ’n spesialis gekry; het jy
dit gehoor?”

Ek het gesê: “Ja, ek het verstaan jy het,Mnr. Andrews, gehoor
dit was ’n bloedklont naby die hart.”

Gesê: “Ja,” gesê: “dis reg.” Gesê: “Goeiste,” gesê: “sy’s in ’n
vreeslike toestand.”

Ek het gesê: “Ja, meneer, dis regtig baie jammer.”
108 Ek het gedink: “Sweet jy dit uit. Jy het my laat sweet, so
sweet jy nou ’n bietjie.” So ek het net aangehou om my geweer
skoon te maak, hom bietjie laat sweet. So ek het my geweer
aanhou skoonmaak, daardeur gekyk soos daardie. Dit wás skoon,
maar ek wou net hê hy, moes ’n rukkie neem, so ek het daardeur
bly kyk soos daardie.

En hy het gesê: “Prediker,” het hy gesê: “weet jy wat?”
Ek het gesê: “Wat, Mnr. Andrews?”
Hy het gesê: “Ekwonder of jy haar ’n bietjie kan help.”
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En ek het gesê: “Wat bedoel jy?”
Hy het gesê: “Jy weet, um…”
Ek het gesê: “Jy bedoel, vir haar bid?”
Hy het gesê: “Ja.”

109 Ek het gesê: “Ek dog jy glo nie in so-iets nie.” Sien? Ek het
gesê: “Ek dog jy nie eens ’n week gelede nie, vir my daaronder op
die hoek gesê, dat jy nie eers geglo het daarwas ’nGod nie.”

Hy het gesê: “Wel,” het hy gesê: “jy weet…”
110 Ek het gedink: “Ja, wanneer die tyd kom, sal jy glo. Dis reg,
laat dit net naby genoeg aan jou deur kom eenmaal, sal jy dit glo.”
En ek het gesê hy’s…“Wel, goed, Mnr. Andrews.”

Wat hy…Hyhet gesê: “Sal—sal jy uitgaan en vir haar bid?”
Ek het gesê: “Ek wil vir jou iets vra, Mnr. Andrews.” Ek het

gesê: “Wat daarvan as jy net hier saam met my kniel, en laat ons
vir haar net hier bid.”

En hy het gesê: “Wel,” het hy gesê: “ek—ek weet skaars wat
om te doen.”

Ek het gesê: “Kniel jy net hier; ek sal jou leer.”
111 En so het hy daar gekniel. Ek het gesê: “Nou, steek jou hande
op.” En hy het opgest-…Ek het gesê: “Die eerste ding, uit die
diepte van jou hart, sê: ‘God, wees my, ’n sondaar, genadig.’” So
ek het hom laat bid, en hy het begin huil, so, o, goeiste, ons het…
112 Hy het gesê, hy het opgestaan, sy oë afgevee; hy het gesê:
“Wel, prediker, dink jy—jy—jy sy gaan nou gehelp word?” Ek het
gesê…Hy het gesê: “Sal jy soontoe gaan?”
113 En ek het gesê: “Ja, ek sal soontoe gaan en haar gaan sien.” So
ek het vir Meda gesê: “Trek jou jas aan.” Ons het soontoe gegaan,
en toe sy het, het sy ons nie geken nie. Haar oë was net toegeswel,
en haar lippe omgedop.
114 So, verpleegstertjie, toe ek ingekom het, het sy gesê: “Kom,
Broer Branham.” Sy het my soontoe gevat. En ek het gekniel, vir
haar gebid, my hand op haar gesit, ’n tydjie daar gestaan.

My vrou het daar gestaan, en sy het gesê: “Enigiets gesien?”
Ek het gesê: “Nee skat, ek het nie.”

115 Ons het uitgestap, onder oorkant waar die babatjies was en
in die babasaal daar ingekyk, julle weet, waar al die babatjies
lê. Sy het van hulle gepraat. Ek het weer na Mev. Andrews toe
gegaan; net soos ek by die deur ingegaan het, het ek dit gesien.
O, goeiste, wel, het ek gesê: “Skat, dit gaan verby wees. Moenie
bekommerd wees nie; God het gehoor.”

En ek het huis toe gegaan. Mnr. Andrews het gekom, hy het
gesê: “Wat dink jy daarvan, prediker?”

Ek het gesê: “Sy gaan lewe.”
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Hy het begin huil, goeiste. En hy het geskree: “Sy gaan lewe.”
116 Ek het gesê: “Moenie bekommerd wees nie; God het deur
dieselfde visioen gesê wat daardie vrou daaronder gesê het sy
gaan lewe, en sy’s nou op, daaronder, die vrou,” ek het gesê: “nou,
Mev. Reece nou,” het ek gesê: “nou, sy gaan ook lewe.”

En hy het gesê: “O, ek’s so bly, prediker.”
Binne ’n paar oomblikke het die telefoon gelui, en hy het

soontoe gegaan. Gesê: “Kom dadelik na jou vrou toe; sy’s
sterwend.”

So hy het vir my kom vertel, ek het gesê: “Glo jy wat ek vir
jou gesê het?”

Hy het gesê: “Wel, prediker, ek wil,” gesê: “maar hulle sê vir
my sy is sterwend.”

Ek het gesê: “Ag, dit maak geen verskil wat hulle sê nie.” Ek
het gesê: “WanneerGod enigiets spreek,moet dit net sowees.”

So hy het gesê…so voor jy jou kom kry, het hy gesê: “O, ek
kan dit nie gaan sien nie.”

Ek het gesê: “Wat sien nie?” Ek het gesê: “Jy dink steeds sy
gaan sterf, nie waar nie?”

Hy het gesê: “Ek’s net baie senuweeagtig.”
Ek het gedink: “Dis goed vir jou net nou, jy sien, om dit goed

uit te sweet.”
117 So dit net laat aangaan; en voor jy jou kom kry, het nog ’n
telefoonoproep gekom; hulle het hom oor die straat geroep. Hier
het hy soontoe gegaan, en hy het teruggekom. En toe het hy gesê:
“Ek moet dadelik na die hospitaal toe gaan.” So hy het na die
hospitaal toe gegaan.

En ek…Meda het gesê: “Wat dink jy daarvan?”
118 Ek het gesê: “Wel, moenie daaroor bekommerd wees nie. God
het klaar so gesê; dis die einde daarvan.” Ek het gesê: “As daardie
vrou nie vir my ’n appeltert bak binne drie dae van nou af, en ek
sal op daardie stoep sit en dit eet nie, dan is ek ’n valse profeet.”
Dis reg. Sy kon ook ’n lekker een bak. So ek—ek het dit geweet;
so ek het haar gesê…net daar by die hospitaal vir hulle gesê,
dit vir daardie verpleegster gesê. Ek het gesê: “Sy sal vir my ’n
tert bak binne drie dae van nou af. As dit nie so is nie, dan sal
ek—sal ek uit die bediening tree.” Dis reg. Ek het gesê: “Want dis
absoluut die waarheid.”
119 En julle weet, hy het teruggekom oor die veld binne ’n paar
oomblikke, en die slym het uit sy neus geloop, en hy het gehop en
gespring soos daardie. Hy het gesê: “Prediker, prediker, raai wat
het gebeur.” Gesê: “Ek het soontoe gegaan om haar te sien, en tyd
wat ek daar gekom het,” gesê: “het die iets losgeskeur,” gesê: “al
die water het uit haar uitgeloop, en sy het regop gesit in die bed,
gesê sy was honger. En ek het die verpleegster geroep.” En gesê:
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“Hulle het vir haar ’n bietjie bouillon gebring, en sy het gesê:
‘Vat weg daardie goed; ek wil weense worsies en suurkool hê.’”
Gesê: “Sy’s net normaal en gesond.” Sy lewe vandag. En God in
die Hemel, Wat afgekyk het…
120 Omtrent ’n week daarna het hy vir my daardie sakboekie
gemaak wat ek van toe af in my sak gedra het, om die wêreld.
Dis reg; dit is die waarheid; God in die Hemel weet dit. Sy lewe
vanaand, hoekom? Omdat Jesus lewe, lewe sy ook. God het so
gesê. Dis reg.
121 Jesus, toe Hymet hulle gepraat het, aan hulle begin openbaar
het…Let op, die einste ding…Hulle het gesê…Hy het gesê:
“Hoekom is julle hartseer?” Christene behoort nie hartseer te
wees nie; hulle behoort bly te wees, baie bly, vreugde. Hy het
gesê: “Hoekom is julle so hartseer?”
122 Hy…hulle het gesê: “Is Jy alleen ’n vreemdeling, en weet nie
dat Jesus van Násaret, ’n Profeet, wat ons verwag het die troon
van Dawid sou inneem…?” Gesê: “Ons het almal in Hom geglo.
Hy het groot tekens en wonders voor ons gedoen, en wat ’n groot
Profeet was Hy nie. En toe het hulle Hom oorgelewer…die volk
het Hom oorgelewer aan Pilatus, en hulle het Hom gekruisig,
Hom begrawe.” En gesê: “Vandag is die derde dag vandat dit
gebeur het.” Gesê: “Sommige van ons vroue van ons groep het
na die graf toe gegaan, seker net om blomme op te sit, of wat
ook al,” en gesê: “hulle het gesê die graf was leeg; en hulle het
’n visioen gesien wat vir hulle gesê het dat Hy opgestaan het uit
die dood.” En gesê: “Wel toe, het ons natuurlik geglo dis ’n dwase
storie.” En gesê: “Toe,” gesê: “daar was nog een in ons groep, hy
het gesê hy het iets daarvan gesien.”
123 En hy het voortgegaan, en Hy het gesê, Hy het begin…Kyk,
Jesus het nooit met hulle begin stry of met hulle gepraat nie.
Hy het gesê…Kyk wat Hy gedoen het: reguit na die Woord toe
gegaan. Dis reg. Broer, die Woord van God: dis die grondslag en
fondasie. Vir alle verlossing en genesing, lê in die Woord, nie jou
gevoelens nie, niewat jy daarvan dink nie, maarwatGod daaroor
gesê het. Amen. O, ek wens ek kan ’n spyker hê, dat ek dit in julle
hart kon vasspyker, waar dit nooit souweggaan nie.
124 Vandag, het ek ’n Skrifgedeeltetjie gelees, Joël…Amos 8:11,
waar Dit gesê het: “Daar sou ’n hongersnood wees, nie vir brood,
of, vir brood en water nie, maar om die Woord van God te hoor;
dat mense van die see tot die see sou gaan, van die ooste, van die
weste, heen-en-weer, oral, om te soek die…na die Woord van
God en dit nie sal vind nie.” As dit nie van toepassing is op hierdie
volk op hierdie tyd nie, weet ek nie waar dit van toepassing is nie.
Dis reg. Ons het nie brood nodig nie; ons het baie daarvan. Ons
het baie om te eet, baie klere om te dra, mooi huise om in te woon,
en alles; maar daar’s ’n hongersnood om die Woord van God te
hoor. ’nMens weet nie wat om te glo nie. Dis reg.
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125 Jy’s heeltemal verward; een sê dit, en een sê dat, en een sê
hierdie, en een sê iets anders. Baseer jou gedagtes op SOSPREEK
DIE HERE. God sal dit bevestig.
126 Jesus het net reguit na die Woord toe gegaan en die Woord
begin ingooi; gesê: “Onverstandiges, met harte wat traag is om
te verstaan.” Teruggegaan in die Ou Testament en begin bewys
hoedat Christusmoes ly en opstaan op die derde dag.
127 So hulle het ’n plekkie gekry waarheen hulle gegaan het, so
hulle het in die restourant ingegaan. So Hy het gemaak asof Hy
sou verbygaan. Het julle ooit ’n tyd gehad…? Miskien hierdie
arme man wat hier lê en ly op hierdie bed, Hy het gemaak asof
Hy by jou sou verbygaan; Hy sal nie. Sien? Nooi Hom in.
128 Miskien hierdie armemanwat hier sit in ’n—’n kruk, die man
wat in ’n rolstoel sit; Hy mag maak asof Hy by jou sal verbygaan
vanaand, maar Hy sal nie. Nooi Hom net om na jou toe te kom,
sien wat gebeur. Nooi Hom net in.
129 Hulle het gesê: “O, kom in; ons sal net daarvan hou om te hoor
hoe U die Woord leer. Ons het al die Fariseërs ensovoorts gehoor,
maar daar was iets omtrent U lering wat anders was. Kom in;
laat ons…leer ons nog ’n bietjie.” So hulle het ingegaan. En toe
hulle eers binne was, miskien ’n nederige hutjie, maak nie saak
hoe nederig dit was nie, maar dis nooit te nederig vir Hom om in
te kom nie.
130 Maak nie saak hoe arm jy is, hoe sleg dit met jou gaan nie,
dit gaan nooit te sleg met jou dat Jesus nie sal kom op jou
uitnodiging nie. Maak nie saak hoeveel jy gesondig het, wat jy
gedoen het nie, gee Hom net ’n uitnodiging, Hy sal net reguit
inkom en Sy intrek neem. Is dit nie lieflik nie?
131 Goed, hulle het Hom ingenooi; en toe Hy eers binne was,
die deure agter Hom toegemaak, sal Hy die res van die wêreld
uitsluit. Nou, as jy net ’n bietjie bygelowig is vanaand, oor
die Teenwoordigheid van die Here, wanneer die diens aangaan,
nooi Hom in jou hart in, en maak dan die deur toe en die res
van jou ongeloof aan die buitekant. Kyk of Hy nie Homself sal
bekendmaak aan jou nie.
132 Toe hulle eers binne was, gaan sit het by die tafel, het die
kelnerin waarskynlik gekom, en hulle het hulle aandete bestel.
En terwyl hulle dit op die tafel sit, met Sy hart wat seker geklop
het, deur na hulle te kyk, en hulle wat na Hom gekyk het, Hy…
Hulle het dit nie geweet nie. Wel die Bybel het gesê hulle oë was
toe; hulle het nie—hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het reg
langsHomgesit, reg saammetHomgestap, netmetHomgepraat,
hier saammetHom geëet, en nie geweetWieHywas nie.
133 En vriend, dis net so waar as wat dit vandag kan wees. Dis so
waar as wat ek op hierdie platvorm staan, dat die verrese Jesus
Christus reg hier in hierdie gebou is, en net nou met individue
praat, as julle net kan herken dat dit Sy Stem is. Ek bid dat Hy
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Homself sal manifesteer oor ’n tydjie, en aan julle sal bewys dat
Hy hier in die gebou is.
134 Jesus is nie dood nie, Hy het opgestaan uit die dood. En Hy’s
hier op aarde, besig om voort te gaan met die bediening wat Hy
gehad het vo-…toe Hy hier op aarde was in die fisiese vorm.
Hy het voortgegaan deur mense soos wat Hy belowe het Hy sou.
“Dieselfde dinge wat Ek doen, sal julle ook doen.” Red, die wil
doen van Va-…die Vader, dis waarvoor Hy gekom het. En Hy’s
hier vanaand.
135 En toe Hy daardie dissipels daarbinne gehad het, by die tafel
gesit het, Hy na hulle gekyk het, het Hy gedink: “Wel, julle het
My nou die Evanglie hoor onderrig. Julle het My vandag hoor
preek, so Ek reken Ek sal julle net laat weet dat Ek regtig Hy is.”
So Hy het ’n stukkie brood opgetel, en Hy het dit net ’n bietjie
anders gedoen as wat ander mense het, sodat hulle besef het dit
was Hy. En hulle oë is oopgemaak, en hulle het herken, en Hy het
uit hulle gesig verdwyn.
136 Goeiste, hulle was ’n Sabbatsreis ver, om daar te kom, maar
hulle het beslis ligvoet, lighartig teruggegaan, gehop en gespring
en die Here geloof. Hulle het geweet dat Hy opgestaan het uit
die dood. Teruggegaan…hy het nie teruggegaan om oor hulle
godsdiens te stry, nou nie; hulle het teruggegaan met een ding in
hulle hart: Jesus het opgestaan uit die dood.
137 Dis die ding vanaand, nie stry oor godsdienste, stry oor
verskillende fases, stry oor verskillende kerkdenominasie, stry
oor verskillende volke nie, wat die wêreld nodig het om vanaand
te weet: Jesus het opgestaan uit die dood, en Hy lewe onder
mense. Amen. Nie stry oor hierdie uitwys, en hierdie afsny, en
hierdie beweeg, en hierdie inspireer nie; vergeet dit net, en kyk
na Hom, en glo Hy het opgestaan uit die dood, en Hy sal Homself
manifesteer aan jou. Amen. Net so eenvoudig.

Jy sê: “Wel, as ’n Engel dit gepreek het…” God het nie
Engele verordineer om die Evangelie te preek nie. Hy het mans
verordineer om die Evangelie te preek.
138 Hy het nooit vir die Engele gesê: “Ek sal met julle en in julle
wees,” nie. Hy het vir mense gesê: “Ek sal met julle en in julle
wees.” Hy het nooit vir Engele gesê: “Die dinge wat Ek doen, sal
julle ook doen,” nie. Hy het vir mense gesê: “Die dinge wat Ek
doen, sal julle ook doen.”
139 Die Evangelie kom deur die verkondiging van die Woord.
God manifesteer Homself deur mense. Amen. Die enigste oë wat
God vanaand op die aarde het, is myne en joune, die enigste
hande wat Hy het, is ons hande: God wat in Sy mense werk; God
is in die heelal; God is in Sy Woord; God is in Sy Seun; God is in
Sy mense.
140 God is nou hier, verrese uit die dood, wat Homself aand-
na-aand as lewendig bewys onder ons, sondaars bring, dooie
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sondaars, vervreemd, afgesny van God, hulle bring tot ’n
herkenning van God, hulle siel red, hulle vul met die Heilige
Gees, die siekes genees, sig aan die blindes gee.
141 Word wakker, mense. Moenie weggevoer word met elke wind
van doktrine, wat sê: “Die dae van wonderwerke is verby, en
hierdie dinge is vir ’n ander eeu nie.” Moenie rondgeslinger word
nie; glo die verrese Here Jesus. Dit was hulle lering destyds daar,
toe Hy opgestaan het en…op daardie Paasoggend. Maar Hy
was lewendig, en Hy’s hier vanaand. Hy’s hier; moet dit nooit
vergeet nie.
142 As julle nooit enigiets onthou wat ek ooit vir julle gesê het
nie, onthou my hiervoor: dat Jesus Christus, die Seun van God,
opgestaan het uit die dood en vandag lewendig is onder mense,
om sondaars te soek, die siekes en beproefdes te genees. Hy’s
dieselfde op elke manier wat Hy ooit was en ooit sal wees;
dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid, die Here Jesus, wat
verlore sondaars soek.
143 Is jy verlore? As jy gered is, is dit wonderlik. Maar as jy
verlore is, het God ’n voorbereiding om jou mee te red. Die ergste
ding waaraan ek kan dink, is iemand wat verlore is. As ’n—’n
jagter, gaan ek in die berge in…
144 Net ’n oomblik voor afsluiting nou, en dan sal ons begin bid
vir die siekes, net binne ’n oomblik. Ek voel die Heilige Gees wil
hê ekmoet die mense hiernatoe oproep, vir hulle bid.
145 Nou, ekwas eenkeer verdwaal in die woude. Ek het opgegaan
naby die Kanadese grens, waar ek was. Ek het gedink ek was net
’n té goeie wildernisman om ooit te verdwaal. En wanneer jy op
jouself staatmaak, ja, dis wanneer jy verdwaal; dis wanneer jy
verlore is. Dis toe Adam verlore was, toe hy op homself vertrou
het om ’n vyeblaar te maak om homself mee te bedek. Sien? Hy
moes kom op die verdienste van die gestorte bloed.
146 En wanneer jy ook al dink: “O, ek gaan kerk toe; ek’s so goed
soos jy, prediker.” Jy is beslis, maar is jy so goed soos God wil hê
jy moet wees? Jy’s nie goed in die eerste plek nie, en ek’s nie goed
in die eerste plek nie. Die enigste goedheid wat in ons is, is wat
God vir ons gedoen het deur Jesus Christus. Dis reg. Ja, meneer.
Ons is almal sondaars, maar die enigste manier wat ons gered
kanword, is omdieHere Jesus en Sy vrye vergifnis te aanvaar.
147 Nou, ek was heeltemal verdwaal. Ek het vir my vrou gesê ek
sal terug wees. Ek het haar gevat; Billy was net ’n klein babatjie,
klein outjie van drie, vier jaar oud, ek reken vyf jaar oud. En
ons was ver bo aan die bopunt van die Adirondack, naby die
Kanadese grens. En ons het omtrent vyf-en-twintig, dertig myl
opgery met ’n ou sleeppad soos daardie, waar hulle ’n bietjie
gekap het, pulphout gekap het. En ons het by die veldwagter se
kamp gekom. Ek het daar gejag vir jare.



24 DIE GESPROKE WOORD

148 Ek het vir die vrou gesê ek gaan beer-jag, en ek het gesê: “Ek
gaan hier ondertoe om takbok te jag, en ek sal ’n takbok kry,
terugkom; ek sal teen middag terug wees.”
149 Sy het gesê: “Ek sal vir jou wag.” Koud daardie nag; onsmoes
klein Billy neem en hom tussen ons sit, keer dat hy doodvries;
koue November en die takke het gevries, van die bome afgeval.
Het ’n klein skuiling gehad, die res van die hut was gesluit. Die
Orkaanberg, die toring het daarbo gesit, en ons sou ver oorkant
na die ander deel van die land gaan om te jag.
150 So hy sou die hut oopsluit, en sy sou daar kon ingaan, sy en
Billy kon bly, terwyl ons die tog onderneem en weggaan; so, sy
wat self, feitlik, net ’n kind was, omtrent een-en-twintig, twee-
en-twintig jaar oud. En so, daardie nag—daardie nag het ons
amper gevries. So, ’n vuurtjie gemaak en ’n klein afdak gemaak,
en toe het ek die volgende oggend uitgegaan om ’n takbok te kry,
want hy was veronderstel om daardie dag te kom.
151 En so, het ek vir haar gesê ek sal om twaalfuur terug
wees. En ek het oor die heuwel gegaan deur ’n afgekapte area.
Weer opgekom langs die rantjie, en ek—ek het ’n rooikat sien
verbygaan, en ek kon nie naby genoeg kom om dit te skiet
nie, so ek het bo-oor die heuwel gegaan. En ek het langs die
kant afgeloop en in ’n baie groot beer-lêplek ingegaan. En
daar was niks daarin nie; ek het teruggekom, afgegaan in die
rigting van die reuse, wat hulle die reuse noem; ’n yslike groot
woud daarbinne vir myle en myle, alles plat woude, soort van,
daarbinne, dis moeilik.
152 So ek het ver onder aan die kant gekom, en ek het ’n takbok
oorkant gesien, ’n yslike groot kêrel, en ek het die takbok geskiet.
Toe ek deurgekom het daar oorkant, het ek—ek gesê: “Wel nou,
kyk hier, dis oor twaalfuur, so ek moet opskud.” En ek het
teruggegaan, begin opgaan in hierdie rigting. En ek…Dit het
gekom, ’n—’n storm was aan die kom, mis. Wanneer dit mistig
word in die woude, weet enige jagter dis ’n gevaarlike tyd. Jy
kan skaars jou hand voor jou sien.
153 Wel, ek het begin loop. Ek het gesê: “Ek moet opskud.” En
ek het omgegaan; ek het aangehou loop, loop, loop, loop. Ek het
gedink: “Wel goeiste, waar het ek afgedraai?” En voor jy jou kom
kry, het ek net gestop, gekyk, ek het gedink: “Wel ek het hierdie
plek al iewers gesien.” Opgekyk, en daar het my takbok gehang.
Um-hum. Wel, ek het geweet dat ek iewers omgeloop het. So ek
het gesê: “Nou, ek moet in een spesifieke rigting gaan.” En ek het
weer geloop, driemaal net reguit teruggekomna die plek toe.
154 Nou, die Indiane noem daardie die “doodswandel,” julle
weet. So dis wat jy is; jy loop in ’n sirkel. En ek het dit geweet,
maar hoe sou ek uitkom?
155 En nou, die storm het net afgekom, in die toppe van die bome
gewaai, mis wat net gewarrel het. En ek het gedink: “Nou, die



DIE VERRESE HERE JESUS 25

verstandige ding om te doen…” Ek sou iewers ingegaan het,
iewers in—in ’n grot in en gehiberneer het tot die storm verby
was, en dan ’n hoë plek uitgeklim het, en gesien het waar ek was,
en aangegaan het. Maar ek het ’n vrou en baba daarbuite gehad,
wat sou doodvries en sterf daardie nag. Hulle was nog nooit in
hulle lewe in die woude nie. Hulle het nie geweet om vir hulleself
te sorg nie, en in elk geval doodbang. Wel, ek het geweet hulle
sou albei daardie nag sterf; ek moes hulle kry. En wat ’n gevoel,
o, goeiste, baba en vrouwat in diewoude sou sterf daardie nag.

156 En, maar ek het gedink ek was te goed om te verdwaal in die
woude. So ek—ek het rondgegaan; ek het gedink—ek het gedink:
“Wel nou, hier moet ek in een rigting gaan.” Ek het gedink: “Soos
ek teen die berg opgekom het, was die wind in my gesig. Ek het
afgekom in hierdie rigting, so dit sou dit in hierdie rigting gooi.”
Ek het gedink: “Nou, die stormwat gekom het, waarvandaan het
dit gekom?”

157 Nou die winde het verander, en in die holtes en leegtes, sal
dit in enige rigting waai, in hierdie rigting waai vir ’n rukkie,
en dan in hierdie rigting vir ’n rukkie. En o, en dit was bewolk,
en mis wat gehang het; mos aan albei kante van die boom onder
in daardie lae plek, so niks in die wêreld wat ek kon vind vir
’n landmerk nie. Bas (daarbinne, gaan die wind natuurlik nie
daaronder in soos wat dit in ’n storm ingaan nie) was dik aan
beide kante; so daar was niks in die wêreld wat ek kon vind om
myself uit die woude uit te kry nie.

158 So, ek het gesê: “Wel…” Ek—ek het…begin senuweeagtig
raak. En enigiemand weet wat gebeur, dan kry jy ’n koors, en jy
pleeg óf selfmoord, óf jy sterf. So, ek het gesê: “O, goeiste.” Ek het
gedink: “Ek moet hier uitkom; ek moet…” O, het ek gesê…’n
oomblik gaan sit, het ek gesê…myself op die wang geslaan,
ek het gesê: “Kyk hier, William Branham, jy’s nie verdwaal nie.
Wat makeer jy, man? Jy weet hoe om hier uit te kom.” Ek het
myself gebluf.

159 Ek het verdwaal, ek het beslis verdwaal. Ek het gesê: “Wel,
jy’s te goed in die woude om ooit te verdwaal. My goedheid, wat
sou jou oupa van jou gedink het, om jou hier te sien sit en optree
soos hierdie? Staan tog op van hieraf.” Ek het opgestaan en ’n
bietjie verder geloop, en ek was steeds verdwaal, dis al. En ek het
gesê: “Wel, ek moet maak…Ek moet op ’n manier hier uitkom.”
So ek het gesê: “Ek gaan net in ’n reguit lyn loop reguit in hierdie
rigting.” En ek het gesê: “Ek gaan glad nie afwyk nie. Ek gaan
net reguit in hierdie rigting gaan, en ek weet ek gaan net reguit
by Orkaanberg uitkom. As ek net Orkaanberg kon sien, wel, ek
het geweet waar die toring was, en ek kon van daaraf ondertoe
gaan. Ek weet nie of ek oos daarvan is, of wes daarvan, of waar
ek is nie.”
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160 So mis wat net gewaai het, die bome wat gekraak het, so
ek het gesê: “Hier gaan ek, reguit in hierdie rigting.” En ek
het begin gaan, geloop. Iets wat vir my gesê het, reg langs
my oor, gesê: “Ek’s ’n baie teenswoordige Hulp in die tyd van
probleme.” Ek het net aanhou beweeg. “Ek’s die Here; Ek’s ’n
baie teenswoordige Hulp in die tyd van probleme.”
161 Ek het gedink: “Kyk hier, ek—ek weet ek gaan uit, nou.
Daar’s iets wat met my verkeerd gaan. Sien?” Ek het gesê: “Ek
hoor stemme. Ek…Daar—daar’s iets verkeerd met my.” Ek het
gesê: “Kyk hier, ruk jouself reg, man, wat makeer jou? Jy moet
aangaan. Jy’s nie verdwaal nie. Jy weet presies waar jy is, gaan
nou aan.” En ek het gedink, hieronder gekyk, dit was alreeds
vier-dertig in die middag. Ek het gedink: “O, goeiste, ek was
veronderstel om twaalfuur daar te gewees het. Sy is nou al
histeries.” Want sy het geweet…Daardie kind, in die woude,
was nog nooit in haar lewe in die woude nie, daardie klein
babatjie daarbo, sou nie eers weet hoe om ’n vuur te maak,
niks nie.
162 So, en dan sou hulle bang wees met my wat weg was soos
daardie, hulle is—hulle is bang vir wilde diere, en, was niks wat
hulle kon seermaak nie, natuurlik, maar hulle was—hulle was
bang. En so het ek net aanhou loop, en ek het Iets hoor sê: “Ek is
’n baie teenswoordige Hulp in die tyd van probleme. ’n Baie…
Ek’s die Here. Ek’s ’n baie teenswoordige Hulp in die tyd van
probleme.”
163 Ekhet gestop en ek het gedink: “Wonder of dit Hy kon gewees
het wat gepraat het?” Ek het gesê: “Is ek mans genoeg om te
erken dat ek verdwaal het? Is ek mans genoeg om te erken dat
ek verdwaal het?” Ek het my hoed afgehaal, en dit neergelê, ek
het gesê: “Dierbare God, ek het verdwaal. Ek het verdwaal; ek
weet nie waar ek is nie. Ek weet nie hoe om hier uit te kom nie.”
Ek het op my hoed gekniel, en ek het my geweer langs die boom
neergesit.
164 Ek het gesê: “Vader, ek het heeltemal verdwaal, ek’s…deur
daardie selfversorgdheid in myself te voel, verdien ek—ek om te
sterf. Maar, Here, wees my arme vroutjie en babatjie genadig
daarbuite. Hulle gaan ook sterf. Hulle is waardig om te lewe, en
ek’s onwaardig. Maar ek is, Here, ek is verdwaal en sal Umy help
om hulle onthalwe?”
165 Ek het gesê: “Ek weet nie wat om te doen nie. As dit U is
wat praat, wat sê dat U ’n teenswoordige Hulp in die tyd van
probleme is, wees U noumyKompas. NeemUmy uit. Daar’s niks
van die natuurlike tekens rondom my nie. Maar ek het verdwaal.
Sal U my help?”
166 Ek het opgestaan, my oë uitgevee, en ek het gedink: “Wel,
God, lei U my. Hier gaan ek, ek weet nie in watter rigting ek
gaan nie, maar ek gaan stap. Ek glo ek het in hierdie rigting
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gekom.” Ek het gesê: “Ek gaan, nou dis my eie opinie, ek gaan in
hierdie rigting.” En ek het my hoed neergesit, my geweer opgetel,
in hierdie rigting begin gaan.
167 Nou, net so seker as wat ek op hierdie platvorm staan
vanaand, hierdie Bybel, het ek Iemand Hulle hand op my skouer
voel sit. En ek het omgedraai om te sien Wie dit was, en net toe
ek omgedraai het, het die mis opgeklaar, in hierdie rigting. En ek
het die toring opOrkaanberg gesien, agter in hierdie rigting.
168 Ek het baie vinnig in hierdie rigting gedraai en myself gerig,
my hoed afgehaal, my geweer neergegooi, my hande opgelig. Ek
het gesê: “O God, o, hoe ek dit waardeer. Here, ek was reguit na
Kanada toe oppad. Ek sou wees…Ek sou nooit daaruit gekom
het nie.” Ek het gesê: “Here dit wasmy eie opinie.”

En partymaal, as jy jou eie opinie volg, sal jy elke keer
verkeerd gaan. Bid en vra Godwat om te doen.
169 En ek het daarna gekyk; ek het gedink: “Ek moet my gesig
reguit in die rigting hou.”Nou, diemis hetweer toegetrek.Dit het
net genoeg opgeklaar dat ek kon sien dat die…Ek het geweet as
ek ooit kon opkom by daardie toring of daardie lyn kon kruis aan
daardie kant van die berg…
170 Ek het die veldwagter gehelp om daardie telefoonlyn te span
wat afgeloop het na die kamp waar sy vrou in die somer gebly
het. En ek het geweet as ek ooit daarby kon uitkom, ek daardie
lyn kon beetkry, maak nie saak hoe erg die storm was nie, kon
ek my pad na my familie toe vind. En ek…soos ek daar gestaan
het en in daardie rigting gekyk het, het Iets na my gekom, gesê:
“Ja, jy was weer erger verlore as hierdie. Maar hou net jou oë op
Gólgota.”
171 Ek het begin soos daardie, geloop, geloop. Ek kon nie
verbygaan nie; ek kon nie rondom gaan nie; dit sou my van
my—my koers afgooi. Dit was omtrent, ten minste vyf myl
daarvandaan en dit het net toe begin donker word. En ek het
deur die bosse gegaan, en takbokke het voor my opgespring. Ek
het geval en my bene geskraap. Pikdonker, en ek het toe vinnig
gemaak om teen hierdie afgronde en dinge op te kom, om my
koers te probeer hou net so goed as wat ek kon.
172 Ek het gedink: “Ek’s nou bo, lyk dit my.” Nou, ek kon nie
daardie lyn sien nie, so ek het net my hande so omhoog gehou. My
geweer oor my skouer gesit in ’n draband, my hande opgesteek,
en net aanhou loop. Ek het gesê: “Ek het my hande op, Here. Laat
ek daardie lyn voel wanneer ek daaroor gaan.” Sneeu wat my in
die gesig geslaan het, en bosse, ek het aanhou loop; en voor jy jou
kom kry, het iets aan my hand geraak. Ek het dit gevoel; dit was
daardie draad. O, goeiste, julle weet nie watter gevoel dit was
nie. Ek het geweet as ek daardie draad gevolg het, nie my hand
daarvan afgehaal het nie, daardie draad reg teen die heuwel af
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gevolg het vir omtrent twee-en-’n-half of drie myl, sou ek reg by
my vrou en babatjie wees aan die voet van die heuwel.
173 Daar het dit by my gekom: Ja, elke mens wat vervreem is van
God, afgesny in hierdie wêreld, nie weet waarheen hy gaan nie,
oral weggevoer word. Maar as jy na Gólgota sal kyk, jou hande
sal ophou na God, en Christus as jou Verlosser aanvaar tot iets
jou hand tref, is dit die pad Huistoe. Volg dan die leiding van die
Heilige Gees. Hou jou hand in Sy onveranderlike hand; dit sal jou
reguit na jouMinnaar toe lei, die Here Jesus. Glo julle dit?

Sal ons ons hoofde net ’n oomblik buig, bid?
174 Ons Hemelse Vader, ek dink aan die ou lied, wat gesê het:
“Ekwas eers verlore, maar nou is ek gevind, was blind, maar nou
sien ek.” En ek dink aan daardie verblindende stormdaardie nag,
my hart wat gespring het, koors wat gewoed het in my liggaam,
doodbang, in die wete dat ek daardie nag sou sterf, en so ook my
vrou en babatjie.
175 God, daar mag mans en vroue hierbinne sit vanaand, wat
ook, in die geestelike sfere, in daardie selfde voorspelling is.
Hulle familie sal vergaan as pa, of ma, een, nie vinnig kom nie.
Die kinders sal weggevoer word hierbuite in die wêreld. Mag
hulle vanaand, deur hierdie mistige newels kykwat oor die aarde
hang, en Gólgota sien, hulle hande opsteek na die Here Jesus, en
die Lewenslyn aanraak wat Huis toe lei.

Skenk dit, Here, ons laaste aand in hierdie reeks dienste, seën
elke verdwaalde, verlore man of vrou.
176 Miskien het hulle op die arm van vlees vertrou. Miskien
het hulle op een of ander kerkgeloofsbelydenis vertrou, maar
nooit ooit die Lyn aangeraak nie. Hulle het nooit daardie blye
versekering in hulle hart gehad, dat hierdie die Lyn is wat lei na
geluk, vryheid, en na die Here Jesus toe, die Lyn wat loop van
Gólgota na die Heerlikheid toe nie.
177 Mag elke donker, steierende, vervreemde persoon in die
gebou vanaand hulle hand uitsteek, Vader, net ’n oomblik
rondvoel. Hulle sal Iets aanraak, wat ’n geloof sal anker in hulle
hart, wat hulle na die Heerlikheid sal lei.
178 Terwyl ons ons hoofde gebuig het, almal biddend. As ek ’n
jaar van vandag af sou terugkom, sal baie van julle nie hier wees
nie. Tweeduisend mense, reken ek, hierbinne vanaand; iemand
sal wegglip. Het jy gesteier in die donker? Na die dienste toe
gekom, jy het gekyk, en jy het die tekens gesien van dieHere Jesus
wat opgestaan het; jy hoor die Woord; Hy het met jou gepraat
daaragter, en jy steier voort in duisternis. Sal jy jou hand opsteek
na Hom toe vanaand, en sê: “Here Jesus, ek—ek wil nou aan die
Lewenslyn raak, ek steek my hande op, ek…”? God seën jou,
broer. God seën jou, suster. God seën jou, ja, jou. Dis reg, oral.
God seën jou, moeder, met…God seën jou, jong man. God seën
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jou, seuntjie. Ver agter aan die agterkant, enige wat daaragter
staan, sou sê…?
179 Steek jou hand op, nie na my toe nie, na God. God seën jou,
Spaanse broer. God sëen jou, dametjie. God seën jou, die blanke
dame wat daar sit. Bo-op die balkon, aan my linkerkant, julle
almal, kyk daarbo na die hande daarlangs. Voel net daar vir ’n
oomblik, sê: “Godwees my, ’n sondaar, genadig.”
180 God seën jou, Spaanse dame hieronder. Balkon aan die
regterkant, steek julle hande op, en sê: “Ja, ek glo Hom net
nou; ek dwaal rond in allerhande duisternis. Ek het eintlik nooit
geweet nie; ek het kerk toe gegaan. O, ja, ek het my naam op
die boek geplaas. Maar om regtig daardie hoop te hê dat ek dit
gehad het, my hand net nou, ek het nooit daardie versekering
gehad nie. Maar nou, kom ek streng op grond van die gestorte
Bloed van Jesus en Sy opstandingskrag. En daardie verrese Gees
praat met my hart, en ek steek net nou my hande op, om te sê:
‘God, hier steek ekmy hand op vir die Lewenslyn.’”
181 Baie dosyne het hulle hande op. Sal iemand anders nou jou
hand opsteek, wat nie jou hand opgesteek het ’n oomblik gelede,
êrens nie? God seën jou hierbo, broer. God seën jou. God seën jou
daar, suster. God seën jou daaragter, broer. God seën jou suster;
ek sien jou hand. Iemand anders? God seën jou, broer, daaragter;
ek sien jou hand. Iemand anders? God seën jou, jou, jou hier, die
dametjie met albei hande op. Iemand anders? Die man wat hier
sit, God seën jou, meneer. Dis ’n goeie manier om genees te word,
is om net die Here so te aanvaar. Iemand anders? ’n Klein seuntjie
hierbo met albei hande op, God seën jou, skat. Iemand anders?
’n Dame hier oorkant, bejaard, met haar hand op, ja: “Baie jare
gemors, maar nou kom ek Huis toe.”
182 God seën jou, jong man. God seën jou hier oorkant, broer.
Iemand anders? Onthou, toe jy jou hand opgesteek het, en dit uit
jou hart uit bedoel het, is God verplig om dit net daar te doen.
God seën die gekleurde suster wat hier sit. Die broer hier oorkant
met sy hand op, die bruin truitjie aan, God seën jou. God seën die
dame wat hier sit; dis reg, suster.
183 Jesus het gesê: “Hy wat My Woorde hoor, in Hom glo wat
My gestuur het, het ewige Lewe,” net nou. God seën jou, broer
daaragter, albei hande op, Jesus net nou ontvang. God seën jou,
meneer. God seën jou, dame. God seën jou, meneer. God seën jou,
meneer, jong man daar, net in die…
184 Wat het Jesus gesê? “Jy het, net nou, ewige Lewe. Hy wat My
Woorde hoor,” ek het my beste gedoen om hulle vir julle te bring,
“nou in Hom glo wat My gestuur het, het ewige Lewe en sal nooit
in die oordeel kom nie.”
185 God seën jou daarbo, suster, wat langs die kant van die pilaar
staan, ’n Spaanse meisietjie. “Het die ewige Lewe, sal nie verlore
gaan nie, nooit verlore gaan nie…” bedoel dit uit jou hart uit.
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God seën jou, moeder; bejaarde vrou; iemand moet haar help om
haar hand op te hou; en jy kom na die Here Jesus toe.
186 Sê: “Broer Branham, wat…wat beteken dit?” Dit beteken jy
het oorgegaan uit die dood in die Lewe, net daar. God sal vir die
res daarvan sorg, deur vir jou die Heilige Gees te gee. Bedoel dit
net eenkeer uit jou hart uit; laat Christus in jou hart inkom, dan
sal jy groei in die genade van God. God sal net die ding ontvou
vir jou. Begin eers reg. Besef: “Geloof, deur geloof word jy gered,
deur genade, nie deur werke nie, dat geen mens kan roem nie.”
Niks wat jy kan doen, hiermee ophou, of daarmee ophou nie. Jy
glo net; God red jou deur genade.
187 God seën jou, suster, met jou hand op, daar. God seën jou,
dametjie daaragter. En jou, jou, jou, o, goeiste, dis reg, nuwes wat
hulle hande net oral opsteek, die Here Jesus aanvaar. Goeiste,
ek reken ons is nou omtrent by sestig of sewentig. Steek iemand
anders jou hand op, wat nie hulle hand opgesteek het nie, en sê:
“Onthou my, God.”
188 God seën jou, die kleintjie, dametjie daar met haar sakdoek
op. Êrens anders voor ons bid? God seën, ek sien die man
daaragter, ja aan die agterkant, die Spaanse broer, daaragter wat
die hand van ’n ander ophou, ja, ek sien jou. God seën jou; God
sien jou. God seën die meisietjie daar met haar hand op, net ’n
kind, maar wat na die Here toe kom. Goed, God seën jou hier
oorkant, suster. O, dis wonderlik.
189 Wag net ’n paar oomblikke, gee die Heilige Gees ’n tydjie om
net met die hart te praat. Miskien beweeg Hy oor die gehoor, om
aan elke deur te klop. Wie was Dit wat julle gesê het om julle
hande op te steek? Wie was Dit wat dit gesê het? Jesus het gesê:
“Niemand kan na My toe kom, as My Vader hom nie trek nie.
En almal wat na My toe kom, na My Vader aan hulle hart geklop
het, almalwat kom, hulle hande opsteek na die Lewenslyn, Ek sal
hulle die ewige Lewe gee, enEk sal hulle oprig in die laaste dag.”
190 Eendag, wanneer die lewe uit jou keel roggel, miskien in ’n
motorongeluk, miskien deur ’n koors, siekte, of net die dood wat
na jou toe kom, wanneer jy die koue pyn in jou mou voel opkom,
jou vriende wat huil, sal jy daardie dierbare Verlosser daar sien
staan met Sy uitgestrekte arms om jou siel te neem om dit in ’n
nuwe liggaam te plaas; ’n nuweman, ’n jongman of jong vrou, om
nooit weer oud te word nie, om vir ewig in Sy Teenwoordigheid
te woon. As gevolg van, wat jy gedoen het: net geglo het en jou
hand opgesteek het.
191 God seën jou, die oulikste klein krul-kop, blonde-kop
dogtertjie hier, met haar handjie op, haar ogies wat traan, wat
hierdie kant toe kyk. Jy sê: “God praat nie met daardie kind nie.”
Natuurlik het Hy. Sy het nog nie haar hart met die dinge van die
wêreld verhard nie. Sy’s onskuldig, net ’n babatjie, omtrent ses,
sewe jaar oud.



DIE VERRESE HERE JESUS 31

192 God seën jou, suster daar, die jong dame. Nou, as daar net
nog een is, voor ons afsluit. God seën, daar’s ’n hele ry van hulle,
lyk dit, wat daaragter opkom. Ek haat dit net om af te sluit, en
julle wat steeds julle hande opsteek vir verlossing.
193 Hoeveel hierbinne wil nou graag die Heilige Gees ontvang?
Sal julle julle hande opsteek? Regoor die gebou, oral, goeiste, kyk
net na die hande oral; God wees genadig. Sal ons nou bid? Almal
met julle hoofde gebuig, julle oë toe.
194 Jesus het opgestaan uit die dood. O, goeiste, dink dat dit die
aand is wat ons nou moet skei. Maar jy het Christus aanvaar. Ons
sal weer ontmoet waar ons nooit sal skei nie, net omdat jy Hom
vanaand aanvaar het, maak dit die verskil.
195 Hemelse Vader, die groot Phoenix byeenkoms sluit nou af. En
aan die einde, het baie, baie sondaars hulle hande opgesteek na
U, na die onderrigting van die Woord, wat U gesê het: “Hy wat
MyWoorde hoor en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige
Lewe, sal nie vergaan of in die oordeel kom nie,” veroordeel word
nie. Nie meer veroordeel voor God nie, maar het Jesus Christus
en Sy verlossing aanvaar in hulle plek.
196 Nou, Vader, lei hulle, liefdevol, nederig verder, soos hulle
hulle hande teen die Lewenslyn hou, na die Heerlikheid wandel.
Sal U hulle nie nou seën nie? Red elkeen van hulle, Vader. In
U Koninkryk, mag ek hulle sien en hulle hande skud. En as dit
moontlik is, mag U in staat wees om vanaand se diens vir ons
terug te speel. Hulle sou sê: “Ja, dit was die een, daar’s waar…
dit was ek, wat my hand opgesteek het.”
197 God sê: “Ja, ek het jou gesien. Ek het jou hart geroer. Jy het
jou hand opgesteek; Ek het jou aanvaar. En nou is jy My geliefde
kind; kom na die vreugdes van die lewe, wat vir jou voorberei is
voor die grondlegging van diewêreld. Gaan in die vreugde in.”
198 Ons dank U, Vader. Hulle wat alreeds gekom het en gevul wil
word met die Heilige Gees, opsy gesit vir diens, gee dit ook vir
hulle, Here. Uiteindelik aan die einde van die pad, wanneer die
lewe heeltemal verby is, die groot Bruilofsmaal gedek is, daardie
tafel daar van ’n duisend myl lank, die Bloed-gewastes van al die
eeue wat daaraan sit, die Koning wat uitkom, die trane van hulle
oë afvee, sê: “Daar is nou geen lyding meer nie; daar’s geen rede
nou meer om te huil nie; Ons is almal hier; kom, julle geliefdes
van die My Vader.”
199 Tot daardie tyd, Vader, hou hulle gelukkig in hulle siele,
reinig hulle van alle onreinheid en ongeregtigheid. Mag hulle
elke dag wandel met hulle seile gestel op die Heerlikheid, om
ander na U toe te bring. Want ons vra dit in Jesus’ Naam, U
geliefde Seun, Wie hulle nou na die ewige Lewe geroep het.
Amen. [Leë kol op band—Red.]
200 Glo met julle hele hart, met al julle krag. Neem net al die
gevoel wegwat julle julle net verbeel, of al die bygelowige gevoel,
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gooi dit net eenkant toe. Kyk dan net reguit na God en sê: “Ek
glo dit met my hele hart, opreg.” En wag en kyk wat die Heilige
Gees sal doen.
201 Nou, almal gereed? Nou, vir die heerlikheid van God, en vir
die getuienis van die opstanding van Jesus Christus, neem ek elke
gees in die gebou onder my beheer. Nou, wees eerbiedig; moenie
rondbeweeg nie, sit stil, asseblief. Nou, hierdie afsluitingsaand,
doen vir my daardie guns. In Jesus’ Naam, sal julle?Wees net baie
eerbiedig, sit stil. Hulle sal my dophou. Hulle sal my nie te lank
in die ry los nie, en dan…want ek’s baie swak enmoeg.
202 En ek het julle almal lief met die warmste Christenliefde.
God seën julle. As die salwing my tref, weet ek natuurlik nie
wanneer hulle my wegneem, of wat gebeur nie. En ek hoop om
julle weer te sien, sommer gou. Tot dan sal ek vir julle bid. God
seën julle.
203 Goed, dame. Nou, as jy net hiernatoe sal kom vir ’n oomblik,
suster. Nou ons is veronderstel, neem ek aan, om vreemdelinge
te wees vir mekaar. Ons is. Jy het my gesien, maar ek bedoel
om…nie om jou te ken nie. Ek—ek…as ek, herken ek dit nie.
Ek herken jou nie. En ons het net mekaar gesien soort van, jy sou
in die gehoor wees en agtertoe kyk enmy sien.
204 Maar om te weet wie jy is, waar jy is, wat gebeur het, dis—dis
onmoontlik, nie waar nie? Behalwe as dit geopenbaar word deur
’n geestelike openbaring, of ’n visioen, of een of ander manier
om te weet. Ek het geen idee waarvoor jy hier is, waarvan ek
weet nie, wel, waarvoor enigiemand anders hier is nie. Sien? Ek
weet nie; maar Hy weet waarvoor jy hier is. En Hy kan vir my sê
waarvoor jy hier is; my wys waarvoor jy hier is. Ek kan jou sê, as
dit dan genesing vir jou liggaam is, wel, God sou…kon dit deur
jou geloof doen, deur te glo.
205 Ek sien jy’s ’n persoonlike werker. So, maar as Hy—as Hy vir
my sal laat weet waarvoor jy hier is…Nou, ek praat met jou net
soos ’nmanmet ’n vrou, net soos Jesusmet die vrou by Samaria.
206 Nou, aan die gehoor, hier’s ’n vrou wat ek nie ken nie. Julle
mag haar ken. Is jy van Phoenix hier, is jy? Jy’s van Phoenix?
Mense daarbuite ken haar, nie waar nie? Wel, ek ken haar nie.
Ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Maar julle weet of
hierdie die waarheid is of nie. En julle weet of ek enigiets van
haar af weet of nie. Ek het geen manier nie; ek ken nie die vrou
nie, wat nog te sê van enigiets van haar.
207 Nou, die enigste manier wat dit gedoen kan word, as dit op
die Skriftuurlike terme gedoen kon word, nou neem weg van die
ou soort van ’n geloofsbelydenis wat julle geleer het en kom ons
kyk na die Bybel. Jesus het gesê: “Die dinge wat Ek doen, sal
julle ook doen.” Nou, toe Hy ’n vrou soos hierdie ontmoet het,
het Hy met haar begin praat. En voor jy jou kom kry, het Hy net
presies uitgevind wat haar probleem was. En in daardie geval,
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was sy ’n vrou wat vyf mans gehad het. Gesê: “Gaan—gaan, kry
jou man.”

Sy het gesê: “Ek het nie een nie.”

Gesê: “Jy het vyf.”
208 Sy het gesê: “Ek sien dat U ’n Profeet is.” Gesê: “Ek weet
wanneer die Messias kom, sal dit Sy teken wees.” Sien, die
teken van die Messias, om dit te doen. Die mense vandag sê dis
verstandstelepatie, dis die duiwel. Geen wonder ons is in die
toestand waarin ons is nie. Dis die verrese Here Jesus, die teken
van die Messias.

Maar sy het gesê: “Wie is U?”

Hy het gesê: “Ek is Hy.”
209 Sy het in die stad ingehardloop en gesê: “Kom, kyk.” ’n
Herlewing begin in daardie stad, net as gevolg van een vrou se
getuienis, Hy wat hom vertel het…haar een ding vertel het.
En as hierdie nie die presiese geval is, behalwe om te weet wat
verkeerd ismet haar nie, vanaand, is dit reg?Herken almal dit?
210 Nou, jy…sy’s ’n vrou van Phoenix, het sy gesê. En julle ken
haar almal. Baie van julle het julle hande opgesteek; julle ken
haar. Nou, die Here kan vir my sê wat verkeerd is met haar. Maar
as sy—as sy hier is vir huislike probleme, finansiële probleme, of
genesing, siek, of wat dit ook al is, of vir haar siel, wat dit ook al
mag wees, kan God dit openbaar. En sy sal weet of dit waar is of
nie. Dan asHyweetwatwas, sal Hy sekerlikweetwat salwees.
211 Nou, wees almal eerbiedig. Nou, soos ek met die vrou praat,
net omhaar gees te kontak. Nou, ekwag soort van vir julle om stil
te raak, as julle sal. Moenie rondbeweeg nie. Daar’s allerhande
geeste hierbinne vanaand, sien, wat beweeg, siekte bedoel ek. En
ek sien, veral kinders. Kinders, dit gaan so maklik na kinders
toe. So moenie—moenie…Net soos ek dit gesê het, het epilepsie
begin trek. En dis reg. En dis die ding wat…Sodra hierdie…
Julle—julle—julle…
212 Ek sê julle, om geestelike dinge te weet, vriende, net sien hoe
woorde geestelike gesindhede en alles sal verander. Sien? Net toe
wat hymy dit hoor sê het, het epilepsie begin inbeweeg.
213 Nou, nou wil ek net ’n oomblik met jou praat, net om
jou menslike gees te sien. Nou, as God sal…Jy wat, jy is ’n
Christengelowige. En as God sal verwyder, of sal inbeweeg en
vir my sê waarvoor jy hier is, dan sal jy glo; weet, glo dit kom
van God af.
214 Die eerste ding, daar is iets verkeerd met jou as jy eet; dis
van ’n maagprobleem. Jy het ’n maagprobleem, wat ’n gastriese
toestand in diemaag is, want dit veroorsaak dat goed in joumond
inkom en goed. Dis ’n gastriese toestand in die maag.
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215 Dan het jy ’n—’n arm wat sleg is. En dis jou linkerarm. En
dit is vergruis deur ’n motor. Dis die waarheid. Glo jy nou? Glo
jy nou? Kom hier, suster.

Hemelse Vader, ek bid dat U nou sal seën. Gee vir haar die
begeerte van haar hart, in Jesus Christus’ Naam, vra ek dit.
Amen. Amen.
216 Hê geloof, glo met jou hele hart. Nou, ons is ook totale
vreemdelinge vir mekaar. Nou, hier’s die perfekte prentjie van
die Here Jesus by die put. Hy was ’n Jood, en sy was ’n
Samaritaan: ’n rassetoestand, net soos vandag, ek as ’n wit man,
jy as ’n gekleurde vrou. Maar dis…Jesus het hulle sommer gou
laatweet, dit het geen verskil vir God gemaak nie. Ons komalmal
van een persoon af. Ons is almal kinders vanGod.
217 Maar of Jood, Heiden, wit, gekleurd, geel, bruin, dit maak nie
saak nie. God het, deur een Bloed, deur Sy Seun, Jesus Christus,
ons elkeen gekoop. En daardeur, word ons broers en susters. Nou,
ek wat ’n vreemdeling vir jou is, glo jy dat God iets sal doen vir
jou, soos Hy…?
218 Nou, jy weet ek ken jou nie, nie waar nie, dame? Ek—ek…
Ons is vreemdelinge. Maar jy—jy ly aan ’n—’n senuweetoestand.
Jy’s senuweeagtig, ontsteld. Jy het baie dinge in jou hart,
hartseer. Jy’s baie hartseer oor iets. Ek sien dit donker word,
donkerder word. Daar staan skynbaar iemand daaragter in,
maar dis ’nman. En hy beweeg sywaarts; hy kom huis toe. Dis jou
man; hy’s ’n dronkaard. En jy’s hier om…Wees genadig, God.
Goed. Dis waar, suster. Kom nader.

Vader, ek bid dat U haar versoek toestaan, in Jesus Christus’
Naam. Amen. God seën jou.
219 Aangename kennis, suster? Ek wil hê julle moet eerbiedig
wees, oral. Moet asseblief nie beweeg nie. Nou, dame, is ons
vreemdelinge vir mekaar? Ons ken nie mekaar nie? Totale
vreemdelinge? Wel, Jesus Christus, die Seun van God, het gesterf
om te red…
220 Het iets verkeerd met jou sy, nie waar nie, suster, wat daar,
reg voor sit? Het probleme in jou sy. ’n Baie vreemde ding het
gebeur toe daardie dame ’n paar minute gelede gesê is van iets
oor ’n geliefde, want jy bid ook vir ’n geliefde: Dis ’n ongeredde
vader. Ek sien hom staan, en jy bid vir hom. Dis waar, is dit nie?
God seën jou, jong dame.

Nou, daar jy…Daardie twee, albei daardiemensewat op die
punt sit net daar, wat ly aan epilepsie. Dis reg.

Jou duiwel, in die Naam van Jesus Christus, verlaat jy hulle,
kom uit hulle uit.
221 Glo jy nou, dame,met jou hele hart? Glo jy dat Jesus Christus,
die Seun van God, hier is om jou gesond te maak? Ek glo dat jy
dit glo. Jy’s, besef dat jy, net nou, in die Teenwoordigheid van
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Iets is, nie waar nie, suster? Dis Sy Teenwoordigheid. Is dit nie ’n
wonderlike gevoel om in hierdie Teenwoordigheid te staan nie?
Nou, as dit reg is, sodat die gehoor sal sien, steek jou hand op;
daardie wonderlike troos van liefde, wat uitstort.
222 Jy—jy ly aan ’n probleem in jou longe, ’n longprobleem. Lyk
asof jy iets gehad het…Het jy ’n rib beweeg of iets, een of ander
ribprobleem?Dis onder jou…Ribbe beweeg, ja. Ek het hulle iets
sien neem of doen aan die ribbe.
223 En jy is…het ’n—’n kromming van die ruggraat. En jy het
’n maagprobleem, want dis skeefgedruk, en hulle het gesê dit het
die maag in die verkeerde toestand gedruk. En dan het jy ’n pyn
in jou rug. Dis die waarheid. Glo jy Jesus is hier om jou te genees?
Dan as dit Hy is wat spreek deur, dan’s dit nie ek nie. Kom, laat
ek my hande op jou lê.

God, in die Naam van die Here Jesus Christus, maak ons
suster gesond en alleswaarvoor sy vra, in Jesus’ Naam.Amen.

Hê geloof; moenie twyfel nie.
224 Nou, suster, wat daar sit met lewerprobleme, wat net daar
sit, jy het toe gebid. Jy het gesê: “God, laat hom met my praat
en ek sal U glo.” Is dit nie presies wat jy gesê het nie? Steek op
jou hand as dit net presies reg is. Nou, staan op jou voete. Die
lewerprobleem het jou verlaat, suster.
225 Aangename kennis, meneer. Glo jy? Ons is vreemdelinge vir
mekaar, broer. Maar Jesus Christus ken ons albei. As God vir my
sal vertel presies waarvoor jy hier is, sal jy aanvaar waarvoor jy
gekom het, deur Jesus? Jy sal? Daar’s ’n skadu van die dood wat
oor jou hang. En dis ’n oorsaak in jou maag. En dis ’n kanker in
die maag. Glo jy nou, dat Jesus Christus jou gaan gesond maak?
Aanvaar jy dit nou op grond vanSy gestorte Bloed?Gaan eet dan.

In Jesus Christus’ Naam, mag die duiwel my broer
verlaat. Amen.
226 Hê geloof; moenie twyfel nie. Jesus het gesê: “As julle kan
glo…” Dis die manier, kleintjie. Amen. Daardie Indiaanse vrou
wat daar op die punt sit, wat haar hoof gebuig gehad en gebid
het net toe, sy het ’n kam in haar hare. Die Engel van die Here,
daardie Lig, hang oor die vrou. Sy ly aan hooikoors. Dis reg,
Indiaanse vrou. Jesus Christus maak jou gesond.
227 Sê, jou vriendin wat langs jou sit, daardie ander Indiaanse
vrou daar, sy ly aan ’n kopprobleem. Lê jou hand op haar ook,
dat sy ook genees mag word. Steek jou hand op daar, dame, en
ontvang jou genesing deur Jesus Christus, die Seun van God.
Amen. Daar gaan dit: genees. Donker streep van duisternis
wat weggaan, uitbeweeg; Iets wits wat inbeweeg. Dis verby.
Hê geloof.
228 Is hierdie die pasiënt? Glo jy my, dame, as God se dienskneg,
met jou hele hart? Ek ken jou nie, jou nog nooit gesien nie. Maar
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jou lewe, kan jy nie nouwegsteek nie, want ek het kontak gemaak
met jou gees, deur Jesus Christus. Jy’s hier vir ’n verdienstelike
ding. Jy’s ’n vrou wat onvrugbaar is en wil kinders hê. Jy wil hê
ekmoet my hande op jou lê, dat jy ’n kind sal kry.

Hemelse Vader, gee vir hierdie vrou die begeerte van haar
hart. Ek seën haar, as U dienskneg, in die Naam van U Seun, die
Here Jesus. Amen.
229 Hê geloof. Moenie twyfel nie. Wil jy oor daardie artritis kom,
wat daar heel agter sit? Staan op; jou geloof het jou genees, suster.
Dis reg, staan op, wys jou hande op in die lug, laat die mense sien
dat jy genees is. Absoluut, jy’s nou vry daarvan. Amen. Jou geloof
maak jou gesond. Amen.Hê geloof inGod;moenie twyfel nie.
230 Kom hier, dame. Glo jy? Ek’s ’n vreemdeling vir jou. Ons
ken nie mekaar nie, veronderstel ek, maar Jesus Christus ken
ons albei. Geeste smeek om hulp. Ek…Net ’n oomblik, dame.
Ons wat vreemdelinge vir mekaar is, nog nooit mekaar gesien
het nie, as ek, as die Heilige Gees, liewer, deur my, sal sê net wat
jou probleem is, sal jy dit glo? En jy sal glo dit komvanGod af?
231 Sal die gehoor glo dit kom van God af? Nou, hoe meer ek
natuurlik met jou sal praat, meer sal Dit sê, maar net sodat Dit
sê. Ek sien iets om jou arm. Dis hoë bloeddruk, wat jy het. En
jy het ook ’n gees van versmoring. Dis ’n vergrote skildklier in
jou keel, wat jou versmoor, vergrote skildklier aan die binnekant.
Dis die waarheid. Jy’s nie van hierdie landstreek nie. Jy kom van
ver van die ooste af. Jy kom van Grandview, Tennessee af. Dis
reg. Dit jou geskok? Jou naam is Mejuffrou Lily Edwards, ook.
Dis reg. Nou, gaan huis toe en word gesond in die Naam van die
Here Jesus Christus. Hê geloof.
232 Aangename kennis? Die eerste ding om vir jou te sê, my
vriend, is jou—jou lewe met God. Jy’s nie…jy’s nie gelukkig met
jouself met die manier waarop jy wandel nie. Jy wil ’n bietjie
nader wandel met die Here hê. Dis reg. Ek sien jy vra Hom in
gebed. Dan sien ek jy het ’n vergroeisel. En die vergroeisel word
groter. En die vergroeisel is in diemaag. Is dit nie waar nie?
233 Wil jy ’n nader wandel met God hê? Wil jy genees word? Glo
danWatmet jou praat (nie jou broer nie), dieHere Jesus Christus,
om dit vir jou te gee. Doen jy dit? Dan, in die Naam van Jesus
Christus, die Seun vanGod, ontvangwaarvoor jy vra. Amen.
234 Jy’s naby aan die Koninkryk, suster. Dame…(Hierdie die
vrou, hierdie die pasiënt?) Ons is vreemdelinge vir mekaar,
veronderstel ek. Ek ken jou nie, maar God ken jou. Jy’s ’n
gelowige. Jy staan nie hier vir jouself nie; jy staan vir ’n vriend.
En jy het pas een of ander boodskap van daardie vriend ontvang.
En hulle gaan geopereer word môre-oggend, vir kanker. En dis
naby ’n grootmeer of ie-…dis nabyChicago, Illinois. Dis reg.

God, in die Naam van die Here Jesus, gee die genesing vir
waarvoor sy ook al vra, deur Jesus’ Naam.
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235 Here Jesus kan hartprobleme genees net soos Hy enigiets kan
genees. Glo jy dit? Glo jy jy sal dit nou kry? In Jesus’ Naam, gaan
en ontvang dit. Amen.
236 Kom, dame. Glo jy met jou hele hart? (Ek moet net ’n bietjie
opskud; net, nee, hou my net regop.) Kyk weer hiernatoe net
vir ’n oomblik. Glo jy? Wil jy jou aandete gaan eet? Daardie
maagprobleem wat jou gepla het, deurmekaar, krampe, pyn,
wat jou dubbeld vou, damesprobleem. Gaan op jou pad, Jesus
Christus maak jou gesond.
237 Glo jy? Glo jy God sal jou genees van hierdie bloedarmoede
toestand? Glo jy jy kan huis toe gaan, gesond gemaak word van
hierdie bloedarmoede toestand? God seën jou. Gaan, en ontvang
waarvoor jy gevra het, in Jesus’ Naam.
238 Goed, kom dame. Gesien jy’s mank toe jy gekom het, knieë.
Nee dit is nie, jy het nie ’n gebreekte heup nie; dis artritis wat jou
pla. Jy glo jy’s…Jesus Christus gaan jou gesondmaak? Gaan, en
dit sal gesond gemaak word, in Jesus’ Naam.
239 Sal jy kom, dame? Glo jy? Wil jy oor daardie rugprobleem
en nierprobleem kom? Glo jy dat Jesus jou gesond maak?
Gaan dan, en Jesus Christus genees jou en maak jou heeltemal
gesond. Amen.

Jou artritis is genees toe jy net daaronder gesit het vanaand,
meneer. Jy het dit nie meer nie.
240 Goed, terwyl jy daarbuite gesit en kyk het na my vanaand,
net daaronder, het daar ’n baie koue ding deur jou maag gegaan;
die maagsweer het jou toe verlaat. Jy’s genees.

Kom. Aangename kennis? Hartprobleem is weg, broer. Gaan,
juig en prys God. Glo met jou hele hart.

Oë enmaag, maar Jesus Christusmaak jou gesond.
Hê geloof. Net ’n oomblik.
Moenie vrees nie; jou nierprobleme en alles het jou verlaat,

dame. Gaan, gelowig.
Maagprobleem, enigiets, God kan dit alles genees, kan Hy

nie? Jou gesondmaak, jou volkome genees.
In die Naam van die Here Jesus Christus, bid ek die gebed

vir my broer. Amen.
Soveel…Kyk, dis net oral. Kyk, dit tref net oral.

241 Jy het hartprobleme, dame. Almal met hartprobleme, staan
net ’n oomblik op julle voete. Sien wat ek vir julle sê? Hoe gaan jy
onderskei? Dit kom net van oral af. Staan hier net vir ’n oomblik.
Glo noumet jou hele hart. Staan hier en…

Bly staan vir ’n minuut.
242 Kyk hier, dame; het TB. Almal met TB, staan op julle voete
net ’n oomblik. Spring net vinnig op, TB gevalle. Wees—wees
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getrou; glo met jou hele hart. Longe, longe, dit hou aan beweeg.
Dis in die haak, meneer. Staan jy in elk geval op. Jy het nie TB
nie, maar jy het longontsteking in jou longe. Dis reg, wat net daar
staan. Dis reg, jy. Staan stil.
243 Hierdie man wat net hier lê, het longontsteking in sy longe,
op hierdie draagbaar. Staan op, meneer, Jesus Christus maak jou
gesond. Staan die res van julle ’n oomblik op. Staan op.

O God, in die Naam van Jesus Christus, die Seun van God,
bring ek hierdie siek en beproefdemense na U toe.

Ek bestraf elke duiwel wat die mense gebind het, TB, alles,
al hierdie kreupeles, siekes, beproefdes.

God, in Jesus’ Naam, neem dit weg.
Verlaat hulle, komuit en verlaat al hierdie gelowiges.
Staan oral op julle voete, en word gesond gemaak. 
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