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HEBREËRS,
HOOFSTUK VYF EN SES 1

` ^van_van die Boek Hebreërs. Dan kom ons by die  
 7de, die Melgisédek-priesterskap. En dan kom ons in, 
van die Melgisédek-priesterskap, by daardie groot dae van 
’n versoening, en afskeiding, verdeel die versoenings. Dan by 
daardie groot geloofshoofstuk, die 11de hoofstuk. En die 12de 
hoofstuk: “Lê elke las af.” En die 13de hoofstuk: “Daardie 
Ewige Tuiste nie deur mensehande gebou nie; maar God, 
alleen, wat hierdie groot tuiste gemaak het.” Hoe wonderlik!
2 Ek’s bly om ons suster daar agter te sien, wat pas die diens 
binnegekom het. Ek sien haar en haar man. Gister, was ons op 
ons pad hierheen, oor ’n plek wat^Ek het gedink dat ek elke 
hoek en draai geken het, deur wildbewaarder te gewees het 
hier in Indiana, en patrollie vir verskeie jare. Ek het elke plek 
geken. Maar ek kon gister verdwaal het, daar waar hulle was, 
bo_op die knoppe, ’n nuwe pad.
3 En die dame het kanker in die longe gehad, en die Here 
het die vrou definitief genees. Ons het gevat^O, en hoe dit 
alles gekom het, ons het daar gesit. Broer Roberson, hy is 
waarskynlik binne, vandag. Ek sien sy vrou, en Broer Woods, 
wat binne is. En ons was daarbo in ’n ou trok, ek en Broer 
Roberson, en Broer Woods. En ons het hierdie trok gekry, het 
daarheen gegaan, top van die heuwel. En daar het die Here 
die kanker definitief gewys. En toe het ons daar gestaan en dit 
die vrou sien verlaat. Met ons eie oë, het ons gestaan en dit die 
vrou sien verlaat. En sy het teruggebel na Broer Woods se vrou; 
en het my vertel, sy het daardie regte swart goed uitgespoeg. 
En hier is sy vanmôre, sit agter in die kerk, sy en haar geliefde 
man, het ’n wonderlike tyd in die Here. Is Hy nie wonderlik 
nie? [Gemeente sê: “Amen.”_Red.]
4 En ek het nie geweet dat die^Hier, gewoonlik, vir die 
mense wat hierrond is, baie selde gebeur visioene hier. Dit is 
my tuiste. En, ek bedoel, in die kerk.
5 Sondag, ’n week gelede, ons^Hoeveel was hier om die 
man in die rystoel te sien? Blind, kreupel, sonder balans, en 
verstandelike senuwees weg, en Mayo’s het hom opgegee. 
En_en ’n Katolieke doktersvriend van my het hom hiernatoe 
gestuur. En voor ek na die diens gekom het, het die Here ’n 
visioen van die man gegee. Julle weet dit almal. En daar is die 
man genees, deur SO SPREEK DIE HERE. Sien? En het toe 
opgestaan, uitgestap, sy rystoel gevat, kon sien soos jy kan of 
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ek kan. En het die gebou uitgestap, sy rystoel gestoot, normaal. 
En die balanssenuwee^Julle weet, jy kan jouself nie regop 
hou nie. Sien, jy kan net nie. En vir jare is dit.
6 En gister toe ek daar kom, die dame het ’n droom gehad 
van my te sien inkom, net op twee-uur, en verklaar sy’s “met 
kanker,” en toe: “SO SPREEK DIE HERE: ‘is genees.’” En_en 
sy het wakker geword, en dit was net presies twee-uur. En die 
Gees van die Here het neergedaal, en daar daardie_daardie 
droom wat sy gehad het, en die Here het die interpretasie 
gegee. En sy is genees net daar op die plek, net daar waar ons 
toegekyk het. Hoe wonderlik!
7 Kan nie aan haar naam dink nie. Wat is dit? Wat is jou 
naam, suster? Walton, Suster Walton, sit daaragter. Sal jy 
net opstaan, Suster Walton? Wil jou vra hoe jy voel. [Suster 
Walton sê: “Dis net wonderlik.”_Red.] Amen. Dis goed, mooi 
en pragtig. Hy is so goed, om ons op daardie manier te seën. So 
ons verwag die uitermatige, oorvloedige van God se maat.
8 ’n Dokter het dit van haar teruggehou. Hy het vir haar 
gesê dat: “sy haal net aan een kant asem.” Wat dit was, 
die kanker het oorgegroei en die asemhaling van daardie 
kant van die long afgesny, julle sien. Jy kan nie kanker 
deur x-strale sien nie, want kanker is self ’n sel, en dis_dis 
lewe. En jy^Jy kyk_jy kyk net regdeur die kanker, met ’n 
x-straal. Jy sien dit nie.
9 En, maar die Here het regtig^Ons het daar gestaan en 
dit aanskou, self, met ons eie oë. Het dit sien beweeg, en het dit 
sien weggaan, met ons eie oë. So, ons is so dankbaar daarvoor.
10 En nou, bid nou vir ons, hierdie week, terwyl ons weg is. 
En Broer Neville sal waarskynlik oorneem waar ek gelos het, 
vir die Woensdagaanddiens. Moet dit nou nie misloop nie, in 
hierdie groot ketting van die Boek van die Openbaring.
11 Ek weet baie gebed is gedoen, en ons_ons weet dat God 
gebede verhoor. Maar ons, vanmôre, wil ons net ’n gebedjie 
doen voor die lees van die Boek. Nou, enigiemand wat in staat 
is, kan die Boek op hierdie manier lees, of kan dit op hierdie 
manier oopmaak. Maar dit vereis God, alleen, om die begrip te 
open, want Hy’s die enigste Een wat dit kan doen.
 So laat ons ons hoofde net ’n oomblik buig.
12 Nou, Vader, in die Naam van U geliefde Seun, die Here 
Jesus, kom ons nou allernederigs om onsself te onderwerp, as 
U diensknegte, dat U deur ons sal spreek. Besny die lippe wat 
spreek en die ore wat hoor, dat die Woord deur God gespreek 
kan word en gehoor kan word deur die Gees, in die mense. 
Skenk dit, Vader. Mag Hy die Woord van God neem en aan ons 
bedien net soos wat ons behoefte het, want ons vra dit in Sy 
Naam en tot Sy heerlikheid. Amen.
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13 Nou, lees vanmôre, ons bestudeer. Ons_ons preek nie; 
bestudeer net hierdie Boek Hebreërs. Hoeveel geniet dit? O, ons 
het ’n wonderlike tyd! En bestudeer nou net deeglik, Skrif na 
Skrif. Dit moet^Die hele, gehele Bybel skakel ineen. Daar’s 
nie een Woord uit Sy plek, as Dit saamgevoeg word deur die 
Heilige Gees nie.
14 Nou, mens het gesê: “Die Bybel weerspreek Homself.” Ek 
wil dit sien. Ek het gevra, vyf-en-twintig jaar, daarvoor, en 
niemand het dit ooit vir my gewys nie. Die Bybel weerspreek 
nie. As dit is, is dit nie die Bybel nie. Die groot, oneindige 
Jehova sou Sy eie Self nie kon weerspreek nie, so daar is geen 
weerspreking in die Bybel nie. Dis net die misverstande van 
mense.
15 Nou vir ’n bietjie agtergrond, tot ons terugkeer. Nou, die 
Boek Hebreërs is geskryf deur Paulus, aan die Hebreërs. Hy het 
een geskryf aan die Efésiërs, dit was die mense by Efése, die 
Christelike Kerk; een aan die Romeine by Rome; en een aan die 
Galásiërs, en een aan die Hebreërs.
16 Nou, ons let op dat Paulus, wat ’n Bybelonderrigter 
was, van die begin af. Dis wat ons geleer het. Dat hy gesit 
het onder die groot leermeester, een van die grootste van sy 
dae, Gamaliël. En hy was goed onderrig in die Ou Testament. 
Hy het dit goed geken. Maar het ’n vervolger geword van die 
weg wat Christus se Weg was, omdat hy opgelei was in die 
Ou Testament onder leermeesters. Maar die leermeesters, 
gewoonlik vleeslik^Ek hoop ek sê niks verkeerds nie.
17 Maar, gewoonlik as ’n mens net die onderrigting van die 
weg van die skole het, dis gewoonlik mensgemaak. Sien, dit 
is nie geïnspireerd nie, want dit word ’n leerstelling van ’n 
skool. Ons het dit vandag. Presbiteriaans, Luthers, Pinkster, 
al hierdie skole het hulle teorie, en hulle draai net die Skrifte 
hierin toe.
18 En dit was dieselfde in die Ou Testament. Maar, Paulus, 
synde goed opgelei, en het die Skrifte na die woord geken. 
Maar, julle sien, die Skrifte, maak nie saak hoe goed jy hulle 
ken nie, as die Gees hulle nie lewend maak nie, dan maak die 
letter dood. Die Gees gee Lewe. Sien, dit moet tot lewe gebring, 
of lewend gemaak word, deur die Gees. As die Gees die Woord 
nie verlewendig en Dit ’n realiteit vir jou maak nie, dan is die 
letter net intellektueel. Dis waar ons soveel belyde Christene 
vandag het, of verklaarde Christene, is daardie intellektuele 
opvatting van Christus.
19 Toe het ons afgesit met: “Wel, hy moes iets voel, en jy moes 
iets doen.” En, o, ons sal by dit alles kom, na ’n ruk. Een moet 
uitroep. Die Metodiste moes altyd uitroep, voor hulle dit gehad 
het. Die Pinsters moes in tale spreek, voor hulle dit gehad het. 
En, o, sommige van hulle, die Skudders, moes altyd skud. Ja. 
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Die ou^Hulle sou op-en-af loop, mans aan een kant, vroue 
aan die ander. Sien? Skudders. Dan het die Heilige Gees op 
hulle gekom en hulle geskud. “Hulle het Dit.” Maar dis alles 
maar net fantastieke. Daar’s niks daarvan die Waarheid nie.
20 God leef in Sy Woord. “Geloof kom deur die gehoor, die 
gehoor van die Woord.” “Deur geloof word jy gered, deur 
genade.” Nie deur enigiets, of jy skud, of in tale spreek, of wat 
ook al plaasvind nie. Dit het niks daarmee te doen nie, glad nie. 
Jesus het gesê: “Hy wat My Woorde hoor en glo aan Hom wat 
My gestuur het, het Ewige Lewe. Hy wat My Woord hoor en 
glo, lewend gemaak is vir hom, het Ewige Lewe.” Daar is dit. 
Maak nie saak watter dingetjie wat jy doen nie.
21 Nou, ek’s nie teen skud, of spreek in tale, of skud, o, 
daardie_daardie uitroep nie. Dis in orde. Dis goed. Maar dis 
slegs eienskappe. Sien? Ek sou jou ’n appel van die boom af 
kon gee, en jy sou steeds nie die boom hê nie. Sien? Jy^Dis 
die eienskappe.
22 Lieg, steel, drink, rook, dobbel, egbreuk pleeg, dis nie 
sonde nie, dis die eienskappe van ongeloof. Sien? Dis wat jy_
jy^Jy doen dit omdat jy ’n sondaar is. Sien? Maar eers is jy 
’n sondaar. Dis wat jou dit laat doen, omdat jy nie glo nie. En 
as jy wel glo, dan doen jy dit nie. Dan het jy liefde, vreugde, 
vrede, lankmoedigheid, goedheid, sagtheid, ootmoed, geduld. 
Dis die vrug van die Heilige Gees. Sien?
23 So ons het dingetjies, klein sensasies, is omdat die mens 
afgedwaal het van die ou, gebaande weg van die Woord. Dis 
die Woord. “Geloof kom deur die gehoor.”
24 So toe Paulus^God het Paulus gekies. Die mens het 
Matthias gekies. Toe hy^Hulle het die lot gewerp, maar 
hy het nooit iets gedoen nie. Dit toon watter mag die kerk 
dan het om ’n keuse te maak, om hulle diakens te kies, en 
hulle predikers na verskillende plekke te stuur. Dis vleeslik, 
baiekeer.
25 Laat ’n man gaan waarheen God hom lei om te gaan. Ek 
hou daarvan. As die mense by ’n konferensie net sê: “Wel, hier 
is ’n mooi kerk. Hierdie broer het ’n mooi kerk opgebou. En ons 
het ’n witbroodjie.” Hulle sal hom na hierdie kerk toe oorstuur. 
Hulle besef nie hulle maak hulleself dood nie. Sien? Eerste 
plek, as daardie man daar ingaan, kan hy nie daardie man se 
plek volstaan nie. Dan verswak hulle die kerk net, om guns te 
probeer toon aan een of ander witbroodjie. Dit was nog altyd 
so.
26 Maar ek glo aan die oppergesag van die plaaslike gemeente. 
Ja. Laat elke kerk sy eie wees, sy pastore kies, sy diakens, 
sy, wat dit ook al is. En dan, op daardie manier, het die man 
daarin geen biskop oor hom nie. Wil die Heilige Gees iets tot 
daardie kerk spreek, hoef hulle nie iemand te vra oor of hulle 
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dit kan doen of dat kan doen nie. Dis die indiwidu in kontak 
met die Heilige Gees. Wys my deur die Bybel wat groter is, 
in die Bybel, as ’n plaaslike ouderling teenoor ’n plaaslike 
kerk? Dis reg, ja, meneer, die soereiniteit van die plaaslike 
kerk, elke kerk op sigself. Nou, broederskap, dis wonderlik. 
Alle kerke behoort so in broederskap te wees, saam. Maar die 
soewereiniteit van die plaaslike kerk!
27 Let op Paulus, synde ’n groot meester leermeester, goed 
opglei, op sy pad af na Damaskus, eendag, om die mense te 
arresteer wat van hierdie nuwe Weg was. Nou, hy was opreg. 
God oordeel jou nie aan jou opregtheid nie. Ek het nooit enige 
mense meer opreg as die heidene gesien nie. Baie van hulle 
maak tot hulle eie kinders dood, vergeefs, as_as offerhande 
aan ’n afgod. Dis nie die opregtheid nie. ’n Man sou karbolsuur 
kon neem, in opregtheid, dink hy het iets anders geneem. 
Opregtheid red jou nie. “Daar is ’n weg wat vir die mens reg 
lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood.”
 Paulus was opreg toe hy getuienis gelewer het, op sy eie 
gesag, om Stéfanus te stenig. Later in jare, ek hou van die 
apologie van Paulus, het hy gesê: “Ek is nie waardig om die 
dissipel genoem te word of om ’n apostel genoem te word 
nie, omdat ek die Kerk vervolg het selfs tot die dood.” Met 
opregtheid!
28 En op sy pad daarheen, het hy ’n ondervinding getref. 
Die Heilige Gees het uitgekom in ’n groot Vuurkolom, en Dit 
het hom verblind. Nou, ons het daardeur gegaan, daardie 
Vuurkolom was Christus. En Hy’s dieselfde Vuurkolom wat die 
kinders deur die woestyn gelei het. Christus was God, en God 
was Christus. God het vlees geword en in die liggaam van die 
Here Jesus gewoon. “God was in Christus, het die wêreld met 
Homself versoen,” gewys wat Hy was.
29 In die Bybel hier tevore, in die vorige verse wat ons gelees 
het, dat: “Hy het Homself geringer as die Engele gemaak. Het 
die vorm aangeneem, nie van Engele nie, maar het ’n vorm 
van vlees aangeneem.” Engele het nie geval nie, hulle het 
geen verlossing nodig nie. Vlees het geval, mense, en hulle het 
verlossing nodig gehad. So, in die ou wette, ’n man, om ’n_’n 
losser te wees, eerstens moes hy verwant wees; die groot Boek 
Rut, het ons hier deurgegaan, ’n tyd gelede. En hoedat God, 
synde Gees, verwant aan ons gemaak is, deur een van ons te 
word, ten einde ons te verlos en ons Ewige Lewe te gee. Hy 
moes ons word, dat ons deur genade soos Hy kon word.
30 En ons vind die Vuurkolom het die kinders van Israel 
gelei. En toe Dit vlees geword het hier op aarde, hoor ons Hom 
eendag praat, en Hy het aanspraak gemaak daarop dat Hy die 
Vuurkolom was. Hulle het gesê: “U sê dat u groter as ons vader 
Abraham is?”
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31 Hy het gesê: “Voor Abraham was, IS EK.” Wie was die 
EK IS? Die Vuurkolom in die brandende bos, ’n voortdurende 
herinnering deur elke geslag; nie net daardie geslag nie, 
maar hierdie geslag, dieselfde Vuurkolom. En ons is vanmôre 
dankbaar dat ons selfs die foto Daarvan het, dat Hy nie 
verander het nie. Hy’s die Onsterflike, Ewige, Geseënde Een. 
Hy doen dieselfde dinge nou wat Hy toe gedoen het, en hoe 
gelukkig laat dit ons nie voel nie.
32 Maar voor Paulus hierdie ondervinding wou aanvaar^Met 
die wete dat die Engel van die Here die Vuurkolom was, wat 
Christus was, die^Wel, Hy was die Engel van die Verbond, 
wat Christus was. Moses het beter geag, dat, het verkies liewer 
om die beproewinge saam met die mense van Christus te ly, en 
om deur Christus gelei te word, as al die skatte van Egipte. Hy 
het Christus gevolg, wat in die vorm van ’n Vuurkolom was.
33 Dan het Christus gesê: “Ek het van God gekom,” toe Hy 
hier op aarde was: “Ek gaan terug na God.” Na Sy dood, 
begrafnis, opstanding, verheerlikte liggaam gesetel aan die 
regterhand van die Majesteit, om as middelaar op te tree; het 
Paulus Hom weer gesien as die Vuurkolom: ’n Lig wat sy oë 
uitgedoof het, byna; hom met blindheid geslaan het.
34 Petrus het Hom in die tronk sien inkom as ’n Lig, en die 
deure voor hom oopmaak soos hy uitgegaan het. Ons vind uit 
dat Hy die Alfa en Oméga was, die Eerste en die Laaste.
35 En hier is Hy met ons, vandag, doen die einste dinge wat 
Hy toe gedoen het, maak Homself sigbaar vir ons, toon dit aan 
die wetenskaplike wêreld.
36 O, in hierdie groot uur van duisternis en chaos oor die 
aarde, behoort ons die gelukkigste mense op die hele aarde 
te wees, om verheug te wees, te weet. Die heeltyd, wanneer 
mense geïndoktrineer word, en allerhande ismes en dinge 
op aarde, en tog, vandag, toon die ware, lewende God, deur 
Sy Woord en deur Sy sigbare bewys, dat Hy hier by ons is, 
werksaam, beweeg, lewe, tree op presies soos Hy altyd het. 
Watter bevoorregte mense wat ons is, om dit te hê! Ons behoort 
te^Die Bybel het gesê, dan, in die 2de hoofstuk: “Ons behoort 
vas te hou aan hierdie dinge. Want, hoe sal ons ontvlug as ons 
so ’n groot saligheid verontagsaam?”
37 Nou, ons gaan voort om uit te vind, voor Paulus daardie 
ondervinding wou aanvaar^Nou, ons hamer nou in. Nou, maak 
nie saak watter soort ondervinding jy ooit gehad het nie, kerk, ek 
wil julle iets vra. Maak nie saak hoe goed dit lyk, hoe werklik dit 
lyk nie, dit moet eers aan die Bybel getoets word. Altyd op die 
Woord! Moet Dit nooit verlaat, vir enige soort ondervinding nie.
38 En Paulus, voor hy dit wou aanvaar, het hy afgegaan in 
Arabië in, en drie jaar daar gebly, hierdie ondervinding met 
die Woord getoets. En toe hy teruggekom het, was hy seker. 
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Niks kon hom van stryk bring nie, want hy was solied op die 
Woord, onwrikbaar. En hier is dit waarheen hy nou keer om 
aan hierdie Hebreërs te toon, daardie groot dinge waarvan 
gespreek is, van die Ou Testament, is gemanifesteer in Jesus 
Christus. Watter heerlikheid!
39 Nou, verlede Sondag, of verlede Woensdag, het Broer 
Neville hierin, in die 5de hoofstuk, ’n paar baie hoë plekke 
aangeraak, want dis ’n wonderlike hoofstuk. En ons vind hy 
handel met die 4de hoofstuk, verlede Sondag, met die Sabbat, 
die onderhou van die Sabbat. Is julle seker, vanmôre, julle weet 
wat die onderhou van die Sabbat is? Indien wel, sê: “Amen.” 
[Gemeente sê: “Amen.”_Red.]
40 Die Sabbat is die “Rus” waarin ons ingaan, nie deur ’n dag 
nie, nie deur die wet nie, maar deur in Christus in te gaan wat 
ons Sabbat is. Hy is ons Sabbat. Ons het dit regdeur die Ou 
Testament nageloop, en gewys dat die tyd sou kom wanneer 
die Woord sou kom “reël op reël, voorskrif op voorskrif.” En 
Hy het bewys dat ons Sy Rus ingegaan het op die Pinksterdag: 
“Want dit sal die vermoeides laat rus, ophou.”
41 Ons vind uit, dat: “God het ’n dag bepaal in Dawid, oor die 
sewende dag.” En: “God het gerus op die sewende dag.” Gee 
dit aan die_die kinders van Israel in die wildernis. “En weer, 
het Hy ’n dag bepaal.” Watter dag was dit? ’n Sekere dag van 
die week? “Die dag wanneer julle Sy Stem hoor, verhard julle 
hart nie.” Dis die dag waarin Hy ingaan, om jou ’n Ewige vrede 
te gee, ’n Ewige Sabbat.
42 Jy gaan nie op Sondag kerk toe, om dan godsdienstig te 
word nie. Wanneer jy gebore is uit die Gees van God, gaan jy 
vir ewig die Rus binne, geen sabbatsonderhouding meer nie. 
Jy’s in die Sabbat, voortdurend, vir ewig, en vir die Ewigheid. 
“Jou wêreldse werke is beëindig,” sê die Bybel: “en jy’t 
ingegaan in hierdie geseënde vrede.”
43 Hierdie eerste vyf hoofstukke plaas Jesus posisioneel 
as Hoëpriester. “God het baiekeer en op verskeie maniere 
gespreek tot die vaders deur profete, maar in hierdie laaste dag 
deur Sy Seun, Jesus,” 1ste hoofstuk, 1ste vers.
44 Dan voort tot die beëindiging van die 5de hoofstuk, vind 
ons Hom voorgestel as “Melgisédek, wat geen begin van dae 
gehad het nie, geen einde van jou lewe nie, maar voortdurend 
’n Priester vir ewig.” Dink daaraan. Wie was hierdie groot 
Man? Ons sal dit kry, in omtrent nog twee hoofstukke. Die 
hele lewe van Hom, gaan ons bestudeer. “Hierdie groot Man 
wat Abraham ontmoet het, wat nooit enige pappa, nooit enige 
mamma gehad het nie. Hy het nooit enige tyd gehad wat Hy 
ooit die lewe begin het nie, of Hy sal nooit ’n tyd hê wat Hy 
ooit die lewe sal beëindig nie. En Hy het Abraham ontmoet met 
die terugkeer van die slagting van die koning.”
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45 Let op hierdie groot Persoon, wie Hy ook al was, lewe 
steeds. Hy het geen einde van lewe gehad nie. Dit was Christus, 
wat hy ontmoet het. Ons gaan op ’n diep studie daarvan, binne 
’n paar dae.
46 Nou, ons wil nou hier in die 5de hoofstuk begin, net vir ’n 
bietjie agtergrond voor ons die_die 6de pak, want dis werklik ’n 
uitstaande iets. Let mooi op. Ons gaan by omtrent die 7de vers 
van hierdie hoofstuk begin. Wel, laat ons by die 6de vers begin.

Soos Hy ook op ’n ander plek sê: U is priester vir 
ewig volgens die orde van Melgisédek.

Hy wat in sy dae van sy vlees, toe hy^gebede en 
smekinge met sterk geroep^trane aan^geoffer het 
wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is deur 
die angs _

Hy, al was Hy die seun, het gehoorsaamheid geleer 
uit wat Hy gely het;

47 Nou hier is waarby ek wil uitkom, hierdie 9de vers. Luister. 
Ek skat Broer Neville het dit uitgelig, Woensdag. Ek was nie 
hier nie. Wel, luister.

En nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat 
Hom gehoorsaam is, ’n bewerker van ewige saligheid 
geword,

en is deur God genoem ’n hoëpriester volgens die 
orde van Melgisédek;

waaroor ons veel te sê het^
48 Ons laat dit daarmee daar, want ons gaan Melgisédek oor 
’n paar aande optel.
49 Nou gaan ons hiermee begin, ons gewone studie. Ek 
wens^Ek sal net die res hiervan lees vir die oomblik, die 11de 
vers.

waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te 
verklaar, omdat julle traag geword het om te luister.

Want hoewel julle^die tyd leraars behoort te 
wees, het julle weer nodig dat ’n mens julle die eerste 
beginsels van die woorde van God moet leer, en julle 
het weer behoefte aan melk in plaas van vaste spyse.

Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die 
woord van geregtigheid, omdat hy ’n kind is.

 O, ek hoop daardie Heilige Gees neem dit nou reg af tot in 
die bodem van julle.

Want elkeen wat_wat melk gebruik, is onervare in 
die woord van geregtigheid, omdat hy ’n kind is.

50 Gee jy ’n baba sterk vleis, maak jy hom dood. Dis waarom 
soveel mense sê: “Ag, ek_ek glo dit nie,” en wegstap. Nog 
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babas! Hulle kan net nie verstaan nie. Hulle kan net nie 
daardie Waarheid begryp nie. Dit_dit maak hulle dood. Groot, 
magtige dinge wat die kerk vandag behoort te weet, maar jy 
kan Dit nie onderrig nie. Hulle_hulle_hulle_hulle_hulle 
struikel Daaroor. Hulle weet nie wat om Daarmee te doen nie.
51 Paulus, praat met hierdie Hebreeuse groep^Tog, 
geleerdes met wie hy nou praat, geleerdes, goed onderrig. 
Ons vind dat, oor ’n paar_’n paar oomblikke, baie geleerd. 
Maar die diep geestelike Verborgenheid, die kerk is steeds 
blind Daarvoor. Hy het gesê: “Wanneer julle ander behoort te 
onderrig, is julle steeds ’n baba.”
52 O, ek weet daar is baie wat opstaan en gaan en sê: “O, ek 
hoef nie meer kerk toe te gaan nie. Prys God, die Heilige Gees 
het gekom, Hy’s die onderrigter.” Wanneer jy daardie idee kry, 
is jy net verkeerd. Want waarom het die Heilige Gees leraars 
in die kerk geplaas, as Hy die leraar sou wees? Sien? Daar 
is eers apostels, profete, leraars, evangeliste, en pastore. Die 
Heilige Gees het leraars in die kerk geplaas, sodat Hy deur 
daardie leraar kon leer. En as dit_dit nie volgens die Woord is 
nie, God dit nie bevestig nie, dan is dit nie die regte soort leer 
nie. Dit moet vergelyk met die hele Bybel, en net so lewend 
wees vandag as wat Dit toe was. Daar word die werklike ding 
gemanifesteer.
53 Nou let op.

Maar vaste spyse is vir volwassenes,^dié wat 
geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om 
goed van kwaad te onderskei.

 Weet wat is reg en wat is verkeerd, deur die onderskeiding.
54 Nou let op, begin nou met ons les. Hierdie groot agtergrond 
nou, laat ons die 1ste vers vat.

Daarom moet ons nie bly by die begin van die 
prediking aangaande Christus nie,^

 Wat sê hy? Al hierdie eerste vyf hoofstukke was toegespits 
op Christus, om te toon wie Hy is. Nou los ons die beginsels van 
die prediking aangaande Christus.
55 Wat vind ons Hom te wees? Ons het Hom gevind te wees 
die Groot Jehova God wat gemanifesteer is in vlees. Ons het 
Hom gevind te_te wees nie ’n profeet nie, maar die volheid van 
die Godheid liggaamlik. Hy was Jehova wat vlees geword het. 
En die liggaam, Jesus, het Hom slegs getabernakel. God wat 
in die mens woon. God wat versoen word met die mens, deur 
die mens, deur die maagdelike geboorte van Sy eie Seun. En 
Jehova, die Gees, het in Hom gewoon.
56 Nou, hoeveel onthou die onderrigting oor die Godheid, hoe 
ons teruggegaan het en God gevind het soos die groot reënboog 
met al die verskillende Gees, hoe Dit was? En toe het die Logos 
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van God uitgegaan, wat die teofanie geword het, en dit was in 
die vorm van ’n mens. En Moses het Dit sien verbygaan, in die 
skeur van die rots. En toe is daardie teofanie absoluut menslike 
vlees gemaak, Christus.
 En hoe ons uitvind dat ons, deur Sy genade, Ewige Lewe 
het. Nou, die woord vir ewig is “vir ’n duur, ’n tydsbestek.” 
Daar word gesê, in die Bybel “vir ewig en ewig,” ’n voegwoord. 
Maar vir ewig beteken net “’n tyd.” Maar Ewiglik beteken vir 
ewig. En slegs alles wat ’n begin gehad het, het ’n einde, maar 
dinge wat geen begin gehad het nie, het geen einde nie. So God 
het geen begin gehad nie en Hy het geen einde nie.
57 En so, daarom, Melgisédek, die groot Priester, soos ’n mens, 
Hy het geen begin gehad nie, en Hy het geen einde nie. En 
wanneer ons, deur daardie teofanie, wat, ons is gemaak na die 
beeld van God voor die wêreld ooit gemaak is; wanneer daardie 
teofanie vlees geword het en onder ons gewoon het, dan, deur 
Sy dood, kry ons self Sy Gees en het ons geen einde nie; Ewige 
Lewe; nie Engele nie, maar mans en vroue. O, ek^Hoe ook al, 
as ek dit net op ’n manier kan kry dat my_my gehoor dit kan 
snap! Jy sal nooit ’n Engel wees nie. God het Engele gemaak, 
maar God het die mens gemaak. En wat God doen is vanaf 
God, wat so Ewig is as wat God is. En die mens is net so Ewig 
as sy Skepper, omdat hy van Ewigheid gemaak is.
58 Maar sonde het ’n einde, lyding het ’n einde. Daarom kan 
daar nie ’n Ewige hel wees nie. Daar is ’n hel, vuur en swawel, 
ons weet dit, maar daar’s geen Ewige hel nie. Daar’s net een 
soort Ewige Lewe en dit behoort aan God. As jy vir ewig moet 
ly, het jy Ewige Lewe. Hel het ’n einde, dit mag biljoene jare 
wees, maar dit sal uiteindelik tot ’n einde kom.
59 Die Bybel sê nêrens, dat hulle Ewiglik gely het nie, het gesê: 
“Vir ewig en vir ewig.” Jona het ook gedink hy was “vir ewig” in 
die buik van die walvis. Vir ewig het ’n duur of ’n tydsbeperking. 
Maar Ewiglik is voortdurend, dit het geen begin of einde nie. Dis 
soos ’n ring, ’n sirkel. En soos ons tyd voortbeweeg, is ons slegs 
in rotasie rondom die groot motiewe van God.
60 God se motief was om die mens na Sy beeld te maak, om met 
hom gemeenskap te hou. En Hy het hom ’n tasbare wese gemaak. 
Nou, sonde het ons gebring by ’n punt van_van_van korrupsie, 
maar dit stop nooit die program van God nie. En, sondaarvriend, 
vandag, as jy nie wedergebore is deur die Gees van God nie, 
het jy êrens ’n einde. En jou einde is chaos, in puin, en lyding 
en ellende. Maar vir julle wat geglo het aan die Here Jesus, en 
Hom as julle persoonlike Verlosser aangeneem het, is dit net so 
Ewiglik as wat God Ewiglik is. Julle het geen einde nie: “Ek gee 
aan hulle Ewige Zoe, God se eie Lewe, en hulle sal nooit vergaan 
of selfs onder die oordeel kom nie, maar het uit die dood na die 
Lewe oorgegaan.” Dis wat Hy was. Dis waarvoor Hy gekom het.
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61 Nou, Jesus, met Sy koms, van Sy priesterskap, het nie 
gekom net om simpatie se onthalwe nie. Baie mense leer dit 
so, dat Hy gekom het, gesê het: “Wel, miskien as Ek ly, sal Ek 
’n_’n_’n jammerlike gesig wees en mense sal sekerlik na My 
toe kom.” Dis ’n fout. Daar’s geen Skrif daarvoor nie.

 Want, elke persoon wat ooit gered sal word, God het hulle 
geken voor die wêreld ooit gevorm is. Die Bybel het so gesê. 
“God wil nie nou dat enigeen sal vergaan nie.” Hy wil hê hulle 
moet almal tot bekering kom. Maar, synde God, het Hy dit deur 
voorkennis geweet.
62 Kyk in Romeine, 8ste hoofstuk. Paulus het daar voorgehou, 
gesê oor die uitverkiesing van God, dat: “Esau en Jakob, voor 
elke baba gebore is, of enigiets, het God gesê dat Hy hulle 
geken het en Hy het Esau gehaat en Jakob liefgehad,” voor 
elke seun ’n_’n kans gehad het om hulle dankbaarheid te 
getuig, want Hy was God. Hy weet^Hy is oneindig. As Hy 
oneindig is, het Hy elke vlooi geken, elke vlieg, elke muggie, 
elke ding wat ooit op die aarde sou wees. Hy het dit geweet. 
Hy’s die oneindige, Ewige, onsterflike, geseënde God, almagtig, 
alomteenwoordig, alwetend. Daar is niks wat Hy nie weet nie. 
Dis waarom Hy kan sê wat die uiteinde sal wees. Hy het die 
einde van die begin af geken.
63 Wat profeties is, is slegs Sy kennis. Hy’s die hoof prokureur. 
Hy, Hy’s die^Hy’s die regter. En Hy spreek slegs tot die_die 
wetsgeleerde deel van Sy wysheid. En dis wat profesie is, wat 
dit kan voorspel, omdat Hy weet wat gaan wees. Nou, daar is 
die God wat ons dien. Nie ’n god van geskiedenis nie, nie soos 
die Boedhas en die Mohammedane, ensovoorts nie. Maar ’n 
God wat alomteenwoordig is, juis nou hier, vanmôre, in die 
tabernakel juis nou; Groot Jehova, EK IS, Wat Homself in 
nederigheid gevorm het, om die vorm van sondige vlees aan te 
neem. Hier is Hy. Dis wie jou verlos het. Daar kan geen ander 
wees nie, nêrens, kan dit te gener tyd doen nie.
64 God het nie drie mense daarbo gehad, en Hy het een van 
hulle, Sy Seun, gestuur nie. Dit was God, Self, het gekom in 
die vorm van ’n Seun. ’n Seun het ’n begin gehad, en die Seun 
het ’n begin gehad. Dit, party van julle liewe Katolieke mense, 
ek het julle boek Feite Van Ons Geloof, het gesê: “Die Ewige 
seunskap van God.” Hoe gaan jy daardie woord uitdruk? Hoe 
gaan jy dit sin laat maak? Hoe kan dit Ewig wees? Dis nie 
die Bybel nie. Dis julle boek. “Ewige seunskap.” Hulle het 
nie^Daardie woord is nie reg nie. Want enigiets wat ’n seun 
is, het ’n begin gehad, en Ewige het geen begin nie, so dit is nie 
Ewige seunskap nie. Christus het vlees geword en onder ons 
gewoon. Hy het ’n begin gehad. Was geen Ewige seunskap nie. 
Dis die Ewige Godheid, nie seunskap nie. Nou, Hy het gekom 
om ons te verlos, en Hy het ons wel verlos.



162 DIE BOEK VAN HEBREËRS

65 Nou, Paulus, wat daarby kom, wat ek seker is dat julle dit 
verstaan het deur die afgelope lesse. Ons sal weer daardeur 
gaan een of ander tyd, as die Here wil, sommer vers vir vers, 
nou.

Daarom het^ons nie bly by die_die begin van 
die prediking aangaande Christus nie, maar na die 
volmaaktheid voortgaan^

66 Dit laat hulle struikel. Laat dit nie? Laat ons wat doen?
^laat ons na die volmaaktheid vortgaan sonder om 

weer die fondament te lê^
67 Kyk hierna. Laat ons hierdie woord “volmaaktheid” neem. 
Weet julle daar’s net een manier wat jy in die Teenwoordigheid 
van God sal staan? Dis, volmaak. God kan nie onheilige dinge 
verdra nie.
68 En julle wetlikes: hoe sou jy ooit jouself kon vervolmaak, 
wanneer jy nie een ding het om jouself mee te vervolmaak nie? 
Jy is in sonde gebore. Jou einste ontvangs was in sonde. Die 
einste begeerte dat jy hier moet wees, was sonde. “Gebore in 
sonde, gevorm in ongeregtigheid, kom na die wêreld om leuens 
te praat.” Nou waarby gaan jy staan?
69 Waar jy, sondaar, wat_wat gesê het: “Ek sal rook los. 
Ek sal Hemel toe gaan”? Waar is jy louwarm, mosbegroeide, 
sogenaamde Christen, wat hier rondgaan met ’n lang gesig en 
sê, dat: “Wel, ek behoort aan die kerk”? Jou sondaar. Dis reg. 
Tensy jy gebore word uit die Gees van God, is jy verlore. Dis 
waar.
70 Hoe gaan jy Hemel toe? Jy sê: “Ek het nooit in my lewe 
gelieg nie. O, die skatjie. Dit_dit was ’n Engel, van die begin 
af.” Dis ’n leuen. Ek gee nie om hoe goed jy is nie; jy’s ’n 
sondaar. En jy het nie een ding nie; daar’s geen priester, geen 
biskop, geen kardinaal, geen pous, of enigiets anders wat jou 
kan red nie, want hy’s net dieselfde boot waarin jy is. Ons kom 
daarby oor ’n paar minute. Net in dieselfde toestand waarin 
hy was. Die pous van Rome is in sonde gebore, gevorm in 
ongeregtigheid, kom na die wêreld en praat leuens, gebore deur 
die seksuele begeerte van ’n man en ’n vrou. Waar gaan jy 
geregverdig raak daaruit?
71 “Wel, sy pappa en mamma is op dieselfde wyse gebore, en 
hulle is op dieselfde wyse gebore, en sy ouma en oupa en so 
aan.” Dis sonde, om mee te begin!
72 So wie kan sê dat dit heilig is en dat heilig is? Daar is net 
een ding heilig, dis Jesus Christus, die seun van die lewende 
God, Wat Volmaak is. En ons vereiste is om volmaak te wees. 
Nou, hoe gaan ons dit wees? Probeer dit, self. Ek sou dit haat 
om Hemel toe te probeer gaan op die meriete van: “Ek is vyf 
minute gelede gebore, en gaan sommer nou uit die wêreld uit.” 
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Ek sou verlore wees. As ek nooit ’n bose gedagte in my lewe 
gehad het nie, as ek nooit ’n slegte woord in my lewe gehad 
het nie, as ek nooit na iets boos gekyk het nie, nooit iets boos 
bedink het, of niks nie, is ek net so sleg en swart soos die vuil 
mure van die hel. Ek’s ’n sondaar.
73 Ek sou deur die lewe kon kom en toegesluit bly in ’n kamer, 
en soos party van die Carmelitiese susters of iets, en nooit die 
wêreld sien nie, daarbinne bly en bid, my, hele, lewe lank, goed 
doen, ’n multimiljoenêr gebore en gee vir die armes alles wat ek 
het, en ek is steeds ’n sondaar en sal na die hel gaan. Ja, meneer.
74 Ek kan aansluit by die Lutherse kerk, Baptiste, Pinkster-, 
Presbiteriaanse, as ek op die wiegie-rol is, en getrou aan 
daardie kerk lewe tot honderd jaar toe, en my lewe is geneem, 
en geen mens kan hulle vinger na my wys nie en sê: “Hy het 
nooit soveel as ’n slegte gedagte gehad nie,” sal ek hel toe gaan 
net so seker as wat ek staan.
75 Ek’s ’n sondaar. Dis korrek. Ek het niks. Daar’s geen 
manier, glad nie, waarop ek enige_enige prys sou kon vind om 
te betaal nie. God het die dood vereis. En as ek my eie lewe gee, 
as ek my lewe gee, hoe kan ek my dan bekeer? Want, jy^Die 
skuld moet betaal eers word. En God was die enigste Een wat 
Sy lewe kon aflê en Dit weer opneem. So Hy kon sonde word, 
en Sy lewe aflê en Dit optel, en dit “geregtigheid” noem, en die 
skuld is betaal. Daar het jy dit.
76 Nou laat ons blaai na Matthéüs, omtrent 8ste hoofstuk, 
meen ek is dit, 7de of 8ste hoofstuk. Ons sal sien wat Jesus 
hier sê. Goed. Dis Matthéüs, die 5de hoofstuk. En die^Jesus, 
preek, predik in die saligsprekinge, die 47ste vers.

En as julle net julle broeders groet, wat besonders 
doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook^? (Let 
op.)

Maar wees julle dan volmaak^(Wat?) 
Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die 

hemele volmaak is.
 Dit was Jesus se gebod: “Wees julle dan so.”
77 Hulle sê: “Niemand kan volmaak wees nie, die Bybel het 
gesê: ‘Daar’s nie een volmaak nie.’ Daar’s jou weerspreking.” Is 
dit? Goed.
78 Jy kan nie in jouself volmaak wees nie. As jy vertrou op 
wat jy gedoen het, is jy verlore. “So wees julle volmaak, selfs 
net so volmaak as wat God volmaak is.” Nou:

Wees julle dan volmaak soos julle Vader in^hemele 
volmaak is.

79 “Daarom^” Nou die 5de hoofstuk, 6de hoofstuk van 
Hebreërs.
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Daarom moet ons nie bly by die begin van die 
prediking aangaande Christus nie, maar na die 
volmaaktheid voortgaan^

80 Nou, julle Branham Tabernakel. O, ek weet: “Ons het 
genesings.” Dis wonderlik. “Ons het visioene.” O, dis_dis 
mooi. En julle het geestelike drome, en somtyds is hulle nie 
geestelike drome nie. En_en somtyds julle^ “Ons probeer 
die armes help. Ons doen wat ons kan.” O, dis in orde, maar dis 
nie waarvan ons nou praat nie. Ons gaan ’n ander fase binne.

^nie bly by^die prediking
81 “O, ja, ons het die leer van Christus. Ons glo Hy was die 
Seun van God, is maagdelik gebore. Ons glo dit, met al hierdie 
dinge.” Dit is net wonderlik.
82 Maar: “Nie daarby bly nie, maar na die volmaaktheid 
voortgaan.” O, goeiste! Wens ek het nou die stem van ’n 
aartsengel gehad, om dit te bring tot ’n punt waar julle dit kan 
sien. Nou sê hy: “Nie bly by die prediking aangaande Christus 
nie” _al die_die teoloë, en al die teologie wat ons ken, alles 
oor die Godheid van Christus, hoedat Hy God was wat vlees 
geword het, al hierdie ander dinge.
83 Paulus gaan voort om dit alles hier te verduidelik, net in 
’n paar minute. Laat ons dit net lees, net ’n bietjie, voor ons 
daarby kom.

^om weer die fondamente te lê van die bekering 
uit dooie werke^

 Nou, ons glo dit.
^en van die geloof aan God,

 Ons glo dit.
En van die leer van die doop^

 Presies hoe jy gedoop moet word, ons glo dit.
^en van die handoplegging^

 Ons glo in handeoplegging. Of nie? Sien, dit alles, beslis.
^en van die opstanding van die dode^

84 Ons glo dit. Nou let op. Julle sien hier: “Oordeel” word 
gebruik: “Ewiglik.” Dis vir altyd. Wanneer oordeel gespreek 
word deur God, is dit vir altyd. Dan, kan daar nie meer 
versoening wees nadat oordeel verby is nie. Nou kan julle 
verstaan waarom God Sy Eie_Sy Eie, soos ons dit sou noem, 
Sy Eie medisyne moes neem. Toe Hy die mens veroordeel het 
omdat gesondig is, was die enigste manier waarop Hy kon 
versoen, om Self die mens se plek in te neem. Dis die enigste 
manier waarop hy versoen kon raak, of ons kon versoen, was 
om ons plek in te neem en ’n sondaar te word. God, Jehova, het 
’n sondaar geword, en Hy het Sy lewe gegee.
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85 Nou, jy sou jou lewe kon gee, as ’n sondaar, om vir die saak 
te sterf. Paulus het gesê: “Al sou ek my liggaam gee om as ’n 
offerhande verbrand te word, sou ek steeds niks wees nie,” 
want dit sal nie werk nie. Sien, wanneer jy sterf, is jy weg. 
Sterf jy as ’n sondaar, is jy verlore.
86 “Maar God het in die vlees neergedaal, en het sonde in die 
vlees veroordeel, synde sondige vlees gemaak.” Omdat, Hy die 
Ewige God was, en Sy eie liggaam opgewek het, so Hy’s die 
regverdigmaker.
87 Nou, al hierdie dinge: “Laat ons na die volmaaktheid 
voortgaan,” het Paulus gesê. Nou wat?

^van die ewige oordeel.
^dit sal ons doen^God dit toelaat. (3de vers)

88 Nou: “voortgaan na volmaaktheid.” Jesus het gesê: “Wees 
julle dan volmaak soos julle Vader in die Hemele volmaak is.”
 En ons is, elke een, veroordeel. Maak nie saak wat ons 
ooit doen nie, ons is veroordeel. Ons is veroordeel gebore. Jou 
mamma en pappa is veroordeel gebore. Jy, al jou voorouers, is 
in sonde gebore, gevorm in ongeregtigheid. So hoe gaan jy dit 
ooit kry? Hoe gaan jy volmaak wees? As jy nooit ’n ding gedoen 
het nie, nooit gesteel, nooit gelieg, nooit iets in jou lewe gedoen 
het nie, is jy steeds veroordeel. Jy is veroordeel voor jy jou 
eerste asem geteug het. Jy was veroordeel. Dis korrek. En jy is 
deur God geoordeel voor jy jou eerste asem geteug het. Want 
jy is geoordeel, deur die seksuele begeerte van jou vader en 
moeder wat, deur hulle daad, jou hier op die aarde gebring het. 
En God het dit veroordeel, in die begin. Jy’s veroordeel om mee 
te begin. So waar gaan jy^En elke ander persoon op aarde is 
saam met jou veroordeel. Nou waar gaan jy volmaaktheid kry?
89 Let op. Laat ons net ’n oomblik na Hebreërs blaai, die 
10de hoofstuk. Luister mooi. Ek wil ’n stukkie lees uit die 9de 
hoofstuk, eers, die 11de vers.

Maar Christus wat opgetree het as Hoëpriester 
van die toekomstige weldade, het deur die groter en 
volmaakter tabernakel, sy eie tabernakel, sy vlees^

90 Sien, die ou tabernakel, let julle op, die ou tabernakel 
het ’n voorhangsel daarin gehad, wat die ark verberg het 
waar God gewoon het. Hoeveel weet dit? Sekerlik. Wel, 
daardie ou mensgemaakte tabernakel hier, die gordyne uit 
gekleurde bokvelle, ensovoorts, is gemaak ’n tabernakel om 
die Teenwoordigheid van God te verberg. Hoeveel weet dat 
slegs een mens eenmaal per jaar daar kon ingaan? [Gemeente 
sê: “Amen.”_Red.] Sekerlik. Dit was Aäron, gaan eenmaal per 
jaar binne. En hy moet gesalf wees. En_en, o, die vereiste! En 
hy moet vuur in sy hand hê; en as hy daarsonder gegaan het, 
het hy gesterf sodra hy daardie voorhangsel beweeg het. Hy sou 
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dood neerval. Hy moet daar binnegaan en hierdie kandelare 
aansteek, en die genadetroon besprinkel wat uitgeroep het, die 
bloed van die dode, die plaasvervangende het, totdat Christus 
gekom het om dit te vervul.
91 Nou, maar, God het toe geword in ’n ander tipe van ’n 
tabernakel. En daardie tabernakel was wie? Jesus. En God 
was binne-in Jesus, en Hy was verberg, maar Hy het die wêreld 
met Homself versoen, deur Sy uitdrukkings. Christus het God 
geopenbaar. Hy het gesê: “Dis nie Ek wat die werke doen nie. 
Dis My Vader wat in My woon. Ek doen niks uit Myself nie, maar 
wat Ek die Vader sien doen. Die Vader in My, toon My hierdie 
visioene, en dan gaan doen Ek net wat die Vader My gesê het om 
te doen.” Snap julle dit? God was binne-in ’n menslike liggaam, 
nie agter bokvelle gekleurd nie, maar het gelewe, beweeg. God 
het hande gehad; God het voete gehad; God het tong gehad; God 
het oë gehad; en dit was Christus. Daar was Hy.
92 Nou, Hy het weggegaan, en die Gees het daar ingekom, dat Hy 
deur Sy dood die Kerk kon vervolmaak en die Kerk onderdanig 
bring. En dan is dieselfde Gees wat in Christus was, in die Kerk, 
doen dieselfde dinge wat Christus het. “’n Klein tydjie en die 
wêreld sal My nie meer sien nie; tog sal julle My sien, want Ek sal 
met julle wees, selfs in julle, tot die einde van die wêreld.”
93 Nou luister hierna.

Maar Christus wat optree as Hoëpriester van die 
toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte 
tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, 
wat nie aan hierdie skepping behoort nie.

 Hy is nie deur hande gemaak nie. Hoe is Hy gebore? 
Maagdelike geboorte.

Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, is 
hierdie liggaam ooit geoffer of geheilig nie, maar met 
sy eie bloed^

94 Julle weet dat die bloed van die manlike geslag kom. En 
toe het iemand gesê: “O, Jesus was ’n Jood.” Hy was nie ’n Jood 
nie. “O, ons is gered deur Joodse bloed.” Nee, ons is nie. As ons 
deur Joodse bloed gered is, is ons steeds verlore.
 Jesus was nie Jood nie, nóg was Hy Heidens. Hy was God. 
God die Vader, die Gees, die onsigbare Een. “Niemand het God 
op enige tyd gesien nie, maar die eniggeborene van die Vader 
het Hom verklaar.” Hy het God gemanifesteer, wat God was.
95 Nou is Sy Kerk veronderstel om God te manifesteer, te toon 
wat God is. Sien?
 Wat doen ons? Organiseer onsself, en “Ek het niks met 
hulle te doen nie. Hulle is Metodis. Hulle is Presbiteriaan. Ek 
wil niks met hulle te doen hê nie. Ek’s Baptis. Ek’s Pinkster.” 
Huh! Julle’s verlore, met daardie soort motiewe. Reg.
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96 Wie kan spog? Wie kan enigiets sê? Kyk na die skande wat 
die Presbiteriane gebring het. Kyk na die skande, die Baptiste. 
Kyk na die skande, die Katolieke. Kyk na die skande, die 
Pinksters, die Nasaréners, Pelgrim Heiligheid. Kyk na die res 
van hulle.
 Maar, ek daag julle uit om een hand te wys, in skande 
Daarna. Ja. Wys een vinger, wanneer God Almagtig gesê het: 
“Dit is My geliefde Seun in Wie Ek ’n welbehae het om in te 
woon. Luister julle na Hom.” Daar is Hy. Dis die volmaakte 
Een.
97 Nou, laat ons nou hier net ’n bietjie verder lees.

Ook nie met die bloed van bokke^kalwers nie, maar 
met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom 
en ’n ewige verlossing teweeggebring^(Snap julle 
dit?)^ewige verlossing vir ons.

98 Nie om vandag verlos te raak, en dan, volgende week 
wanneer die herlewing begin, weer verlos te raak nie, en dan, o, 
dwaal ons af en raak weer verlos nie. Jy word eenmaal verlos, 
vir ewig. Dis reg. Nie meer verlos, verlos, verlos nie. “Ewige 
verlossing.” “Hy wat My Woorde hoor en glo aan Hom wat My 
gestuur het, het Ewige Lewe, en sal nooit in die oordeel kom 
nie, maar het,” verlede tyd: “oorgegaan van die dood tot die 
Lewe.” Omdat hy geskud het? Omdat hy op ’n sekere manier 
gedoop is? Omdat hy bloed in sy hand het? “Omdat hy geglo 
het aan die eniggebore Seun van God.” Dis hoe ons Ewige 
verlossing het.
99 Luister nou.

Want^die bloed van stiere en bokke en die as van 
verse wat die_die verontreinigdes besprinkel, heilig 
maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal 
die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige 
Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete 
reinig van dooie werke om die lewende God te dien.

100 “Van die dood tot die Lewe oorgegaan.” Wat gee jy om wat 
die wêreld dink? Wat gee jy om wat jou buurman dink? Ons 
bewussyn het gesterf, en ons is geregenereer en wedergebore 
deur die Gees van God, om die ware en die lewende God te 
dien. Daar het julle dit.
101 Gaan nou oor na die 10de vers^10de hoofstuk, liewer, reg 
oorkant die bladsy.

^die wet, wat ’n skaduwee het van die toekomstige 
weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit 
deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring 
word, dié wat toetree, tot v_o_l_m_a_a_k_theid lei 
nie.

 V_o_l_m_a_a_k, dit is daar: “Volmaak.”
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^nie bly by die begin van die prediking aangaande 
Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan^

Wees julle dan volmaak, soos wat julle Vader^in 
die hemele volmaak is.

102 “Die wet wat ’n skaduwee het van die toekomstige 
weldade,” al die verordeninge en die dope en die_al die ander 
dinge wat hulle gehad het: “kan nooit die aanbidder volmaak 
laat word nie.” En, tog, God vereis “volmaak.”
103 Sluit jy aan by die Nasaréner-kerk, sal jou nooit volmaak 
maak nie. Sluit jy aan by die Baptiste-kerk, Pinkster, wat dit 
ook al is, dit sal jou nooit volmaak maak nie. Om ’n goeie, 
lojale mens te wees, sal jou nooit volmaak maak nie. Jy kan 
nie een ding verdien nie. Daar’s niks aan jou, met verdienste 
nie. Jy is verlore. Jy sê: “Wel, ek het die wet onderhou. Ek 
onderhou die sabbat. Ek onderhou dit, al die verordeninge van 
God. Ek doen dit.”
104 Paulus het gesê: “Laat ons al daardie dinge nou aflê.”
105 “Dis in orde, maar ons sal dit doen. Ons sal die mense doop, 
en ons sal hande op hulle lê vir hulle genesing ensovoorts.”
106 Ons sou dit kon neem, vers vir vers, elkeen van daardie 
dinge. Doop, ons glo daaraan. “Daar’s een hoop, een Here, een 
Geloof, een Doop.” Ons glo dat daar ’n doop is. Ons glo in die 
opstanding van die dode. Absoluut. Ons glo Jesus het gesterf 
en weer opgestaan. Ons glo dit. “Oplegging van die hande, vir 
die siekes,” dis wat gesê is. “Vir hulle wat geglo het sal hierdie 
tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle 
gesond word.” Ons glo dit.
 Maar wat is dit? Paulus het gesê: “Dis alles dooie werke.” 
Dis iets wat jy doen.
107 “Nou laat ons voortgaan na die volmaaktheid.” O, goeiste! 
Ons kom in die Tabernakel in, nie die fondament nie; die 
Tabernakel, die Tabernakel Self. Dis die fondament: die wet, 
en die regverdigheid, en_en_en_en aansluit by die kerk, 
en gedoop wees, en_en oplegging van hande. Hulle is almal 
opdragte van die kerk.
 “Maar laat ons nou voortgaan na die volmaaktheid.” En 
daar’s net Een wat volmaak is, dis Jesus.
108 Hoe kom ons in Hom? “Deur die Metodiste?” Nee. 
“Pinkster?” Nee. “Baptiste?” Nee. “Deur enige kerk?” Nee. 
“Rooms Katoliek?” Nee.
109 Hoe kom ons Daarin? Romeine 8:1.

Daar is dan nou geen veroordeling vir dié wat in 
Chris-^is nie, vir dié wat nie na die vlees wandel 
nie, maar na die dinge van die Gees, wat nie let op wat 
die wêreld te sê het nie.
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110 Selfs as jy siek is, die dokter sê: “Jy gaan sterf,” gee jy geen 
aandag daaraan nie. Bekommer jou nie die minste nie.
111 As hulle vir jou sê: “Jy moet ’n Katoliek word voor jy gered 
is, of ’n Presbiteriaan, of jy moet dit doen,” gee jy geen aandag 
daaraan nie.
 “Daarom geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus 
is, wat nie na die vlees wandel, die dinge wat hulle sien nie.” 
Alles wat jy met jou oë sien is aards.
112 Maar dis die dinge wat jy in jou gees sien, deur die Woord! 
Die Woord is God se spieël wat reflekteer wat Hy is en wat jy 
is. Halleluja! O, goeiste! Dit sê vir jou. Dit is die enigste Boek 
in die wêreld wat jou sê waar jy vandaan kom, wie jy is, en 
waarheen jy gaan. Wys my enige bladsy literatuur, enige plek, 
met al die wetenskap of enigiets anders, elke goeie boek wat 
geskryf is, nie een daarvan kan jou dit sê nie. Dit is God se 
spieël, wat toon wat Hy is en wat jy is. Dan, daartussen is die 
Bloedlyn, wat toon wat jy kan wees as jy die keuse wil maak. 
Daar het julle dit.
113 “Deur een Gees,” nou, Een Korinthiërs 12. Hoe kom ons in 
daardie Liggaam in?
 “Deur hande te skud?” Nee, meneer. “Deur by die kerk 
aan te sluit?” Nee, meneer. “Deur agteroor gedoop te word, 
vooroor? In die naam van die Vader, Seun, en Heilige Gees? Die 
Naam van Jesus Christus? Die naam van Roos van Saron, Lelie 
van die Dale, Môrester? Enigiets wat jy wil?”
 Dit het niks daarmee te doen nie. “Net ’n antwoord van 
’n goeie gewete teenoor God.” En tog is ons bekommerd, 
en struwel, en argumenteer, en skei af, en het verskille. 
Dis reg. “Maar dit is alles dooie werke.” Ons gaan voort na 
volmaaktheid.
114 Dis dinge wat ek gedoen het. ’n Prediker het jou gedoop. 
Of hy jou gedoop het gesig vorentoe, agtertoe, of driemaal, 
viermaal, of eenmaal, of hoe hy dit gedoen het, dit het 
niks Daarmee te doen nie. Jy word maar net gedoop in die 
gemeenskap van daardie kerk, in elk geval, bewys vir daardie 
kerk: jy glo aan die dood, begrafnis, en opstanding van 
Christus. Oplegging van hande, om die siekes te genees, dis 
wonderlik, maar, dis alles natuurlik, en daardie liggaam sal 
weer sterf so seker as wat jy leef. Dit sal weer sterf. “Nou laat 
ons al daardie dinge aflê, en voortgaan na die volmaaktheid.”
115 Hoe kom ons tot volmaaktheid? Dis wat ons wil weet.

^Christus het vervolmaak.
 “God het op Hom gelê die ongeregtigheid van ons almal. 
Vir ons oortredinge is Hy deurboor, vir ons ongeregtighede is 
Hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op 
Hom, deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” Dis die 



170 DIE BOEK VAN HEBREËRS

Liggaam waarby ons wil kom. Dis die Liggaam. Waarom? As jy 
in daardie Liggaam is, sal jy nooit oordeel sien nie, sal jy dood 
nooit smaak nie. Jy’s vry van alle dood, oordeel, sonde, en alles 
anders, wanneer jy in daardie Liggaam is.
116 “Hoe kom jy Daarin, prediker? Deur by hierdie tabernakel 
aan te sluit?” Jy’s steeds verlore. Sou in elk geval nie kon 
aansluit nie; ons het nie ’n boek nie. “Hoe kom ons Daarin? 
Deur by een of ander kerk aan te sluit?” Nee, meneer. “Hoe 
kom ons Daarin?” Jy word Daarin gebore.
117 Een Korinthiërs 12.

Want ons word almal ook deur een Gees gedoop tot 
een liggaam,^

118 Deur die Heilige Gees doop, word ons gedoop in daardie 
Liggaam in, en is vry van sonde. God sien jou nie meer nie, Hy 
sien slegs vir Christus. En wanneer jy in daardie Liggaam is, 
kan God daardie Liggaam nie oordeel nie. Hy het Dit alreeds 
geoordeel. Hy het ons oordele geneem en ons ingenooi. En deur 
geloof, deur genade, het ons ingestap, ons vergifnis aanvaar. 
En die Heilige Gees bring ons in hierdie gemeenskap met Hom 
in. “En ons wandel nie meer agter die dinge van die wêreld aan 
nie, maar ons wandel in die Gees.”
 Lewend gemaak, het die Woord na ons gekom. Hy het in 
my plek gesterf. Ek is lewend gemaak. Hier is ek, wat eens 
dood was in sonde en oortredinge, word lewend gemaak. Al 
my begeertes is om Hom te dien. Al my liefde is tot Hom. My 
hele wandel wil in Sy Naam wees. Waar ek ook al gaan, wat 
ek ook al doen, verheerlik ek Hom. Of ek jag, of ek visvang, 
of ek met ’n bal speel, en wat ek ook al aan die doen is, 
moet ek wees: “Christus in my,” in so ’n lewe, wat mense sal 
laat verlang om so te wees; nie aan die klets, rugsteek, en 
tekere gaan oor julle kerke nie. Het julle dit? [Gemeente sê: 
“Amen.”_Red.]
 “Deur een Gees word ons gedoop tot daardie Liggaam.” 
“En wanneer Ek die Bloed sien, sal Ek julle verbygaan.”
119 Luister. Laat ons hier net ’n bietjie verder lees, asseblief.

^kan nooit dié wat toetree tot volmaaktheid lei 
nie.

 Want 2de vers, die 10de hoofstuk.
Anders sou hulle nie opgehou het om geoffer te word 

nie?
120 As dit die persoon volmaak sou kon maak^En God vereis 
volmaaktheid. As onderhou van die wette, as doen van al die 
gebooie, jou volmaak sou maak, dan is daar geen_is daar geen 
behoefte om iets anders te hê nie; jy’s alreeds vervolmaak. 
Want, wanneer jy volmaak is, is jy Ewig. Want, God is die 
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enigste een wat Ewig is, en God is die enigste een wat volmaak 
is. En die enigste manier waarop jy Ewig kan wees, is word 
deel van God. [Leë kol op band_Red.]

^nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn 
meer van sonde sou gehad het nie.

 Wat? “die aanbidder eenmaal gereinig, het geen bewussyn 
meer^” As jy die vertaling daarvan skryf, dis “begeerte.”

^die aanbidder eenmaal gereinig^het geen 
begeerte meer na sonde nie

^as die aanbidder eenmaal gereinig is^
121 Gaan jy nou nader en sê: “O, halleluja, ek is gisteraand 
gered. Maar, wel, geseënd sy God, sy het my laat afdwaal. 
Halleluja, eendag sal ek weer gered word.” Jou arme 
onopgeleide ongeletterde. Dis nie hoe dit is nie.
122 “Die aanbidder wat eenmaal gereinig is, het geen bewussyn 
meer van sonde nie,” het die Bybel gesê. Luister, soos ons 
voortlees, net ’n oomblik.

Maar in dié offers is^jaar na jaar herinner aan 
sonde.

123 Nou gaan ons afkom, om by omtrent die 8ste vers uit te 
kom, om tyd te spaar, en waarby ek wil uitkom.

Nadat Hy hierbo gespreek het: Slagoffer en 
offerhandes en brandoffers^vir sonde wou U nie hê 
nie en het U nie behaag nie _ wat volgens die wet 
geoffer word _

124 9de vers.
het Hy daarna gesê: Kyk, Ek kom om U wil te doen, o 

God. Hy neem die eerste weg^neem^Hy neem die 
eerste wet, om die tweede te stel.

125 Wens ons het tyd gehad om daarby te bly. Solank as wat jy 
’n Presbiteriaan is, of Pinkster, of Baptis, of Metodis, kan Hy 
nooit iets met jou doen nie. Hy moet dit, eers, alles wegneem, 
sien, sodat Hy die tweede kan stel. Solank jy sê: “Wel, ek’s ’n 
Metodis.” Ag, niks teen die Metodiste, of Baptiste, of Pinkster 
nie. Maar, broer, dit_dit spel dit nie uit nie. Jy moet voortgaan 
na volmaaktheid, dis in Christus in.
126 Let nou hierop, net vir ’n oomblik.

Deur hierdie^is ons geheilig deur die offer van die 
liggaam van Jesus Christus, net een maal.

127 Huh? Laat ons net ’n klein bietjie verder lees, en dit vashou. 
Laat dit insink terwyl ons lees: “Net een maal.”

En elke priester staan wel dag vir dag om die diens 
waar te neem en dikwels dieselfde offers te bring wat 
tog nooit die sondes kan wegneem nie;
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Maar Hy het,^
 Is julle gereed? Het jy nou jou hemp oopgeknoop, sodat dit 
nie sal wegskram nie, dit reguit na die hart sal gaan? “Maar Hy 
het.” Watter Man? Nie die pous van Rome nie, nie die Biskop 
van die Metodiste kerk, of enige ander kerk nie.

Maar Hy, Christus, het, nadat Hy een slagoffer vir 
die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die 
regterhand van God.

En wag nou verder totdat sy vyande gemaak is ’n 
voetbank van sy voete.

 Let op. Hier kom dit.
Want deur een offer het Hy vir altyd 

v_o_l_m_a_a_k, het Hy volmaak^
 “Tot die volgende herlewing?” Wat staan daar?

^het Hy vir altyd volmaak dié wat geheilig word.
 Het julle dit? “Laat ons voortgaan na volmaaktheid.”
128 Nou julle heiligheidsmense sê: “O, ja, ons glo in heiligheid. 
Halleluja! Ons glo in heiligmaking.” Maar julle vat julle eie. 
Julle los net dit en los dat. Julle weet julle behoort dit nie te 
doen nie.
 Tensy Christus die deur oopgemaak het en dit lewend 
gemaak het vir jou hart, en jy het ’n plek geword waar sonde 
dood is, en begeerte, dis alles weg. Dan, Hy neem jou eie 
eiegeregtigheid weg, dat Hy Homself in jou kan vestig. “En dis 
Christus, die Seun van God, in jou, die hoop op Heerlikheid.”

^laat ons na die volmaaktheid voortgaan
129 Hoe kan ons volmaak wees? Deur die dood van Christus. 
Nie deur by ’n kerk aan te sluit nie. Nie deur ons goeie werke 
wat ons doen nie. Dis alles in orde. Nie omdat ons op hierdie 
manier gedoop is, of daardie manier nie. Nie omdat ons 
genees is, deur oplegging van hande nie. Nie vanweë enige van 
hierdie ander dinge nie: “Ons glo in die dood, begrafnis, en 
opstanding.”
130 Paulus het gesê: “Kon ek spreek met tale van mense en 
Engele,” dis beide die tale wat verstaan word en die tale wat 
nie verstaan kan word nie, geïnterpreteer moet word: “is ek 
niks. Al het ek die gawe van kennis en verstaan ek al die 
wysheid van God,” kan die Bybel verduidelik, van^haar 
aaneenskakel: “is ek niks.” Doen dan nie veel goed om na ’n 
skool toe te gaan nie, of hoe, om die Bybel te leer nie? “Al 
het ek geloof dat ek berge kan versit^” Genesingsveldtogte 
beteken dan nie juis veel nie, of hoe? “Ek is niks nie, al gee ek 
my liggaam oor om as ’n offer verbrand te word.”
131 “O,” sê hulle: “daardie man is godsdienstig.”
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132 “Maar hy’s niks,” het Paulus gesê: “Het nooit iets geword 
nie.”
133 “Want waar daar tale is, hulle sal ophou; waar profesieë 
is, dit sal faal; waar daar al hierdie ander dinge is, sal faal. 
Maar wanneer dit wat volmaak is, gekom het, sal dit wat ten 
dele is mee weggedoen word.” Sien, daardie “volmaak.” Wat is 
volmaak? Liefde. Wat is liefde? God. “Laat ons al hierdie dooie 
werkies en verordening aflê, en voortgaan na volmaaktheid.” 
Sien julle dit? Ons word vervolmaak deur Christus. Hoe kom 
ons Daarin? Deur Heilige Gees doop.
134 “Goed, wat gebeur?” Jy het van die dood tot die Lewe 
oorgegaan.
135 “Wel, skud, spring, doen ek dit?” Jy, jy sal niks hoef te doen 
nie. Jy het dit alreeds gedoen, God het jou van die dood tot die 
Lewe gebring, en jy’s lewend. Dan wys jou vrugte van jou lewe 
dit.
136 Klomp van julle Metodiste en Nasaréners het uitgeroep so 
hard as wat julle kon roep, mielies gesteel uit ’n man se land, 
dis reg, alles gedoen wat kon wees.
137 ’n Klomp van julle Pinksters het in tale gespreek, soos 
ertjies wat op ’n beesvel gegooi word, sekerlik, reguit gegaan 
en met die volgende man se vrou weggeloop, allerhande dinge 
gedoen. Dit is nie Dit nie, broer.
138 Moenie probeer om enige sensasie of enigiets te hê om 
die plek van die Heilige Gees te neem nie. Wanneer die nuwe 
Geboorte gekom het, is jy verander. Jy hoef niks te doen om dit 
te bewys nie. Jou lewe bewys dit, soos jy wandel. Jy’s liefde, 
vrede, lankmoedigheid, sagtheid, sagmoedigheid, geduld. 
Dis wat jy is, en die hele wêreld sien die refleksie van Jesus 
Christus in jou.
139 Nou, spreek in tale, uitroep daarin, dis net eienskappe wat 
hierdie soort van ’n Lewe volg.
 En jy kan hierdie eienskappe vat, naboots, en nooit daardie 
Lewe hê nie. Ons sien dit. Hoeveel weet dat dit waar is? 
[Gemeente sê: “Amen.”_Red.] Sekerlik, julle weet. Vir seker, 
julle weet dit beslis. Goeiste! Jy sien dit oral om jou.
140 So, daar’s niks wat jy kan sê is die bewys van die Heilige 
Gees nie, tensy dit jou lewe is wat jy lei. Nou, as jy in tale 
wil spreek, dis heeltemal in orde as jy die lewe lei om dit te 
rugsteun. Dis reg. En as jy wil uitroep, mooi, dis goed. Ek roep 
ook uit, raak soms so gelukkig dat ek kwalik ’n paar skoene 
kan dra; ek sal amper uit hulle wil uitspring. En dis wonderlik. 
Ek glo daarin.
141 Ek het visioene gesien, en die siekes wat genees word, die 
dooies opgewek word. Wanneer hulle daar lê en die dokters 
wegstap en sê: “Hulle is klaar en heengegaan,” lê daar ’n paar 
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uur; en die Heilige Gees daal reg neer en toon ’n visioen, gaan 
daarheen en wek daardie persoon op. Ek het diegene gesien wat 
doof is, stom, en blind, en verlamdes, loop. Dit maak nie^Dis 
net eienskappe.
142 Broer, lang tyd gelede, voor die wêreld ooit ’n grondlegging 
daaraan gehad het, het God, deur Sy Ewige genade, het Hy 
neergekyk, en deur voorkennis het Hy my en jou gesien. Hy het 
geweet in watter tydperk ons sou lewe. Hy het geweet wat ons 
sou wees. Daarom, deur uitverkiesing, het Hy ons gekies voor 
die grondlegging van die wêreld, om met Hom te wees sonder 
smet.
143 Nou, as Hy ons gekies het voor die grondlegging van die 
wêreld om in Hom te wees sonder smet, en ons heel besmet 
gebore is, en niks anders kan^niks ons kan reinig nie, hoe 
gaan ons wees sonder^hoe gaan ons sonder smet wees? “Hy 
het Sy eniggebore Seun gestuur, dat wie ook al in Hom glo, nie 
’n einde van lewe sou hê nie, maar Ewige Lewe sou hê; nooit 
sou vergaan nie, maar Ewige Lewe sou hê.” Dan wanneer ons 
in Hom kom, deur geloof, word ons deur genade gered, deur die 
Heilige Gees wat tot ons roep.
144 Voor daar ’n liggaam op hierdie aarde was, het julle liggame 
hier gelê. Dis gemaak uit kalsium, kalium, vog, kosmiese_
kosmiese lig, en petroleums, ensovoorts, sestien elemente. En 
die Heilige Gees begin broei oor die aarde: “bekoor.” En soos 
Dit het, voor jy weet wat, kom ’n klein Paasblommetjie op. Toe 
het Hy bietjie gras uitgebroei, en paar voëls, en na ’n ruk, het 
’n mens voortgekom.
145 Nou, Hy het nooit ’n vrou uit die stof van die aarde gemaak 
nie. Sy’s alreeds ’n mens, om mee te begin; die man en vrou is 
een. Toe het Hy uit die sy van Adam geneem, ’n rib, en ’n vrou 
gemaak, ’n hulp vir hom. En toe het sonde ingekom. Toe, nadat 
sonde ingekom het^
146 God sal nie verslaan word nie, maak nie saak wat 
plaasvind nie. Hy sal nooit verslaan word nie. Toe, het vroue 
mense op die aarde begin bring. En God, deur Ewige genade, 
het gesien wie gered sou word, en Hy het jou geroep. “Geen 
mens kan na My toe kom, tensy My Vader hom eers geroep 
het nie.” “Nie hy wat wil, of hy wat hardloop nie, maar God 
wat genade bewys.”
147 Jy sê: “Wel, ek het God gesoek. Ek het God gesoek.” Nee, 
jy’t nooit. God het jou gesoek. Dis hoe dit aan die begin was.
148 Dit was nie Adam wat sê: “O Vader, Vader, ek het gesondig. 
Waar is U?”
149 Dit was Vader wat sê: “O Adam, Adam, waar is jy?” Dis die 
natuur van die mens. Dis die aard van die mens. Dis waarvan 
hy gemaak is.
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150 “En geen mens kan na My kom tensy die Vader hom trek 
nie. En almal wat die Vader My gee^” Halleluja! “Almal wat 
kom, Ek sal hulle Ewige Lewe gee, en Ek sal hom opwek op die 
laaste dag.” Watter geseënde, watter geseënde belofte, van ’n 
God van die Hemel! Waarby ons vanaand kom, waar: “Hy het 
by Homself gesweer.” Daar’s geen groter een nie. Jy sweer by 
iemand groter as jy. Daar is niemand groter nie, so God het ’n 
eed aan Homself gesweer. Ons kom daarby, hoe Hy dit gedoen 
het en wanneer Hy dit gedoen het; en het ’n eed by Homself 
gesweer, dat Hy ons sou opwek en ons Sy eie erfenis sou maak.
151 O, hoe volmaak en solied kan ons staan, vanmôre! Hoe kan 
jy kyk, as dood jou reg in die gesig staar, sou jy soos Paulus 
kon sê: “Dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning? 
Maar dank sy aan God, Wat ons die oorwinning gee deur ons 
Here Jesus Christus.” Daar het julle dit. Waarom?
152 “O, jy het so_en_so gemaak.”
153 “Ek weet dit, maar ek’s bedek deur Sy Bloed.” Halleluja!
154 “Deur een Gees, is ons almal gedoop tot een Liggaam.” 
Julle Metodiste, Baptiste, Presbiteriane, wat julle ook al is, 
ons is gedoop tot een Liggaam. Ons het gemeenskap, en ons is 
burgers van die Koninkryk van God, wat verklaar, dat: “Ons is 
nie van hierdie wêreld nie.”
155 My dogtertjie het gekom, nou die dag, gesê: “Pappie, 
hierdie dogtertjie het so_en_so gemaak. En hulle het so_en_
so gemaak. Ons het daar na die huis gegaan. Hulle het so_en_
so gemaak.” Ek het gesê^het gesê: “Waarom doen ons dit 
nie?”
156 Ek het gesê: “Skat, ons is nie van daardie wêreld nie. Hulle 
woon in ’n wêreld van hulle eie.”
157 Het gesê: “Loop ons nie almal op dieselfde grond nie?”
158 Ek het gesê: “Van die wêreld, skat. Ons is nie daardie 
mense nie.”
159 Die Bybel het gesê: “Kom onder hulle uit, wees julle 
afgesonder,” sê God. Sien, jy’s nie daarvan nie. En wanneer 
daardie nuwe Natuur in jou inkom, hoef jy nie uitgetrek te 
word nie. Jy wil nie teruggaan, soos Lot se vrou nie. Jy’s 
sommer net gebore, daaruit uit. En jy’s in ’n ander dimensie. 
En dit lyk vir jou morsig.
 En hierdie, die groot, fabelagtige Amerika waarin ons 
leef, het een groot chaos geword daarvan. Alles is wellus en 
vroue. En vroue soos wat hulle aantrek, die mans soos hulle 
optree, en_en die dinge wat hulle doen, en noem hulleself dan 
“Christene.”
160 Byvoorbeeld, hierdie Elvis Presley, gaan en sluit nou aan by 
die Pinksterkerk. Natuurlik, dis waar Judas dertig silwerlinge 



176 DIE BOEK VAN HEBREËRS

gekry het. Elvis het ’n vloot Cadillac’s, en ’n_en ’n paar miljoen 
dollar, vir die verkoop van sy geboortereg. Arthur Godfrey. 
Kyk daarna.
161 Kyk hier na Jimmey Osborne in Louisville, daar met 
daardie ou boogie-woogie, ruk-en-rol, ou twak en smerigheid. 
En op Sondagoggend, vat die Bybel en staan op die platform 
en preek. Watter skande!
 Geen wonder die Bybel het gesê: “Elke tafel is vol 
braaksel,” nie. Wel, ons lewe is ’n vreeslike ding!
162 En mense sê: “O, hulle is baie godsdienstig.” O! Weet julle nie 
dat die Duiwel godsdienstig is nie? Weet julle nie dat Kain net so 
godsdienstig soos Abel was nie? Maar, hy het nie die Openbaring 
gehad nie. Dit is dit. Hy het nie die Openbaring gehad nie.
 Ja, ons gaan almal kerk toe, maar daar is sommige wat 
Lewe het, dis diegene wat die Openbaring van Jesus Christus 
in hulle hart het. Nie deur te skud, te spring, nie deur by ’n 
kerk aan te sluit nie. Maar, die Openbaring, God het Hom 
geopenbaar.
163 Kyk wat gesê is: “Wie sê die mense is Ek, die Seun van die 
mens?”
164 “Sommige het gesê U is ‘’n profeet.’ En sommige sê U is 
‘Elía.’ En sommige^”
 Gesê: “Maar wie sê julle?”
165 Petrus het gesê: “U is die Christus, die Seun van die 
lewende God.” Dit was nie van sy lippe af nie.
166 Hy het gesê: “Geseënd is jy, Simon, die seun van Jona, want 
vlees en bloed het dit nooit geopenbaar nie. Jy het dit nooit 
geleer in ’n_’n etiek van die Bybel, of ’n teologiese seminarium 
nie. Geseënd is jy, want vlees en bloed het dit nie aan jou 
geopenbaar nie. Maar My Vader wat in die Hemel is, het dit 
geopenbaar. En op hierdie rots sal Ek My Kerk bou, en die 
poorte van die hel kan nie Daarteen standhou nie.”
167 As jy ’n Christen is, vanmôre, omdat jy aan ’n kerk behoort, 
is jy verlore. As jy ’n Christen is omdat jy van die dood tot die 
Lewe oorgegaan het, is jy vry van die oordeel; in Christus in, 
kom jy die heeltyd tot volmaaktheid. God kan nie een ding sien 
nie. Jy sê: “Sal ek ooit ’n fout maak?” Sekerlik, maar jy doen 
dit nie opsetlik nie.
168 Ons kom daarby, oor net ’n paar minute. “Want 
hy wat opsetlik sondig nadat hy die kennis van die  
Waarheid ontvang het, bly daar geen offerhande meer vir sonde 
nie.” Ons kom daarby vanaand, omdat dit nou ’n bietjie te laat is.
169 Laat ons net nog ’n paar versies hiervan lees, sodat ons 
beter kan voel oor ’n bietjie verder gegaan is. Goed. Wel, ons 
sal reg daarby inval vanaand, die 4de vers. Luister hierna.
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Want dit is onmoontlik om dié wat eenmaal verlig 
geword het en gemaak^en is^en die krag, die 
hemelse gawes, gesmaak het en die Heilige Gees 
deelagtig geword het,

En die goeie woord van God gesmaak^en die 
kragte van die toekomstige wêreld,

En afvallig geword het _ om hulleself^tot bekering 
te vernuwe.

 Sien? En ons neem dit in Hebreërs 10 in, en heen_en_weer 
om te wys wat dit is.
170 Vriende: “Laat ons voortgaan na volmaaktheid.” Ons 
het^ons is nie^Ons is vandag sonder verskoning. Ons het 
glad nie enige verskoning nie. Die God van die Hemel het in 
hierdie laaste dag verskyn en doen die einste dinge wat Hy 
toe gedoen het, toe Hy tevore hier was, toe Hy op aarde was. 
Hy het bewys, soos ons deur hierdie Bybel gekom het. En 
julle_julle, klas, weet dit, dat ons geneem het wonderwerk vir 
wonderwrk, en teken vir teken, en wonder vir wonder, wat Hy 
gedoen het met die kinders in die wildernis, die dinge en tekens 
wat Hy gedoen het; die dinge wat Hy gedoen het toe Hy hier op 
aarde was, gemanifesteer in die vlees; en die einste dinge vind 
vandag plaas, reg hier tussen ons. Hier is die Woord om dit te 
bevestig. Hier is die ding om te sê dis reg, om dit reg te maak. 
Hier is die Gees van God om dieselfde ding te doen, so ons is 
sonder ’n verskoning.
 Laat ons bid.
171 Hemelse Vader! Aangesien ons omgewe is van so ’n 
groot wolk van getuies, laat ons elke woord aflê, alles, “elke 
verkeerde, elke bose woord, alle kwaadsprekende woord, 
elke gedagte, “en laat ons met geduld loop die wedloop wat 
voor ons geplaas is, met oë gerig op die begin en voleinder 
van ons geloof, die Here Jesus Christus.” O geseënd sy Sy 
onoortreflikste en heilige Naam! Hoedat Hy na die aarde toe 
gekom het om die gevalle mensdom te verlos, en hulle terug 
te bring in die gemeenskap van die Here God. En ons dank U 
hiervoor. En nou deur Sy genade^Ons het Hom nooit gekies 
nie, maar Hy het ons gekies. Hy het gesê: “Julle het My nie 
gekies nie, maar Ek het julle gekies.” Wanneer? “Voor die 
grondlegging van die wêreld.”
172 En, dierbare God, as daar sommige vanmôre hier sit, 
miskien wat dit uitgestel het vir jare en jare, maar voortdurend 
is daar ’n kloppie aan die hart. Miskien het hulle by ’n kerk 
aangesluit, gedink: “Wel, dit sal in orde wees.” Vader, beslis, 
die Skrifte het dit vanmôre verduidelik: dat jy nie agter ’n kerk 
kan wegkruip, en regverdig wees nie; ook kan jy nie goed wees, 
nie lieg of steel en enigiets slegs doen, en steeds regverdig wees 
nie.



178 DIE BOEK VAN HEBREËRS

173 Daar’s net een geregtigheid wat ons het, nie uit ons eie, 
maar Sy geregtigheid. Hy het ons verlossing vervolmaak. 
Daarom, synde in Hom, sien God nie ons foute nie. Wanneer 
ons enigiets verkeerds doen, is daar ’n gees in ons wat uitroep: 
“O Vader, vergewe my!” Dan sien God dit nie. Dis^Ons word 
gebring tot gemeenskap met en genade by God. Skenk dit, 
Here, terwyl ons hierdie diens afsluit, in Christus se Naam. 
Amen.
174 Net vir ’n oomblik, wil ek julle graag vra. Maak nie saak 
wat jy doen nie, jy’s verlore. Luister hierna. ’n Tyd gelede^Ek 
het dit dalk tevore vertel. Hier is ’n klein ondervinding wat met 
my gebeur het.
175 Ek was daar by_by Toledo, Ohio. Ek was in ’n herlewing 
en_en het ’n byeenkoms daar gehad en soveel mense. Hulle 
het geweet waarby die hotelle was; toe het hulle my in die 
platteland uitgeneem. Ek het daar gebly, in ’n motelletjie.
176 Ons het geëet by ’n klein Dunkard-restaurant. Dit was 
’n wonderlike plek, die dametjies daarin net so Christelik en 
geheilig in aansien as wat hulle kon wees, skoon en regtig 
aangenaam. Sondag het gekom, ek het honger geraak. Ek 
het ’n bietjie gevas. En ek wou oorkant die straat gaan na ’n 
ander, iets bestel. ’n Paadjie daar by die hoek, en daar was 
net ’n gewone, algemene, Amerikaanse plek daar, om te eet. 
Klein, het ’n klein plekkie gehad, ’n kafee, heelnag oop. Toe ek 
daar ingestap het op daardie Sondag, omtrent twee-uur in die 
namiddag, voor ek daarheen gaan om te preek daardie middag.
177 Ek was so aangegryp, ek het nie geweet wat om te doen nie. 
Ek het ingestap, en die eerste ding wat ek opgelet het, was ’n 
jongdame sowat sestien, agtien jaar oud, een of ander pappa 
se liefling, een of ander moeder se liefling, staan daar met ’n 
kêrel, met haar hande om haar heupe. Klomp tieners sit by 
die_by die toonbank.
178 Ek het’n slotmasjien gehoor. Het hier gekyk, en daar het 
’n polisieman gestaan met sy arm om ’n vrou, so hierrond, 
haar middel, en het ’n slotmasjien gespeel. Nou, julle weet dat 
dobbel en slotmasjien onwettig is in Ohio, julle Buckeye-mense 
hier. En julle weet dis onwettig. En hier was die wet, het ’n 
slotmasjien gespeel; en ’n man van my ouderdom, waarskynlik 
getroud, klomp kinders, dalk ’n oupa. ’n Polisieman, 
straatpatrollie, speel ’n slotmasjien. Daar was daardie 
jong^Wat het tienerjare gedoen? Wat het dit gedoen?
179 Ek het daar gestaan. Niemand het my sien inkom nie, 
hulle was te besig, die helfte van hulle dronk. So, ek het 
dopgehou. Ek het iemand hoor sê: “Wel, dink jy die reën sal 
die rabarber benadeel?” En het hier rondgekyk, en hier sit ’n 
dame wat daar gesit het, ou dame, regtig^Sy was vyf-en-
sestig, sewentig, daar naby. En die arme dame^Ek blameer 
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niemand as hulle hulle beste lyk nie. Maar wanneer sy^Sy 
het haarself opgemaak, haar hare blou gemaak, het regtig blou 
gelyk. En heel afgesny, bo-oor, het dit regtig blou gemaak. En 
sy het regte dik manikuur aangehad, of wat jy die goed aan 
haar gesig noem, en ’n groot moesies. En sy het ’n klein ou 
kortbroekie aangehad, en die arme ou ding was so verrimpeld 
dat die vleis, plooi, vleis het so afgehang oor haar bene. En sy 
was dronk. Sy het daar gesit by ’n ou man, in die somertyd, 
met een van hierdie ou, grys leëroorjasse aan, of vaal olyf. Dit 
het so afgehang, en ’n groot serp om sy nek. Dronk, twee van 
hulle, en hulle was by hierdie arme ou vrou.
180 Ek het daar gestaan en rondgekyk. Ek het gesê: “God, 
hoe kan U dit uithou? Wat_wat^Hoe kyk U na so_iets? 
Wanneer, dit my, ’n sondaar gered deur genade, dit laat dink, 
hoe kan_kan U dit aanskou? Wel, dit lyk of U die ding sou laat 
oopbars. Sal my klein Rebekah en Sarah moet opkom onder 
daardie soort invloed? Sal my twee dogtertjies ’n_’n gewilde, 
sogenaamd, wêreld soos dit vandag is, moet tegemoetgaan, 
waar die mense so optree? God hoe kan ek ooit^wat kan ek 
doen?”
 Natuurlik, dis Sy genade. As hulle tot Ewige Lewe bestem 
is, sal hulle daartoe kom. As hulle nie is nie, sal hulle nie. Ek 
weet nie. Dit hang van God af. Ek sal my deel doen.
181 Ek het gedink: “Hoe kan U dit verduur, God? Lyk of U so 
heilig is dat U daardie ding sommer van die aarde af wegvee.” 
Ek het gesê: “Kyk na daardie arme ouma wat daar sit. Kyk 
na daardie jongmeisie daaragter. En hier staan ’n vrou hier, 
waarskynlik vyf-en-twintig jaar oud. En daardie polisie met 
sy arms om haar middel, aan die slotmasjien speel. En daar 
is die wet; die nasie is daarmee heen. Daar is die moederskap 
daarmee heen. Hier is die oudste daarmee heen. En daar is ’n 
jongmeisie wat daaragter staan, en sy is daarmee heen. Kyk na 
die kêrels, waar hulle in die kerk of êrens behoort te wees.”
182 Ek het gesê: “O God, wat kan ek doen? En hier is ek in 
hierdie stad, roep met my hele hart, en hulle ignoreer dit en 
wandel asof hulle^” Ek het gedink: “Wel, God?”
183 Wel, toe het ’n gedagte gekom: “As ek hulle nie geroep het 
nie, hoe kan hulle kom? Almal wat die Vader My gegee het, sal 
kom. ‘Julle het oë, maar julle kan nie sien nie, ore, en julle kan 
nie hoor nie.’”
184 Ek het gedink: “Wel, as die President na die stad sou kom 
in plaas van die herlewing, sou almal opdaag. O, vir seker, dis 
wêrelds.”
185 Toe het ek begin dink: “Wel, God, hoe, waarom laat U 
nie sommer net, wel, gaan voort, stuur vir Jesus en laat ons 
hiermee klaarkry nie? Nie sommer net_sommer net gaan en 
klaarmaak met alles, en dit laat vaar nie?”
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186 Toe begin ek iets sien beweeg voor my. Dit het gelyk soos ’n 
klein draaikolk wat so ronddraai. Ek het dit bly dophou. Ek het 
’n wêreld om-en-om sien draai. Ek het dit dopgehou, en waar 
dit iets uitgespuit het. Ek het gekyk, en dit was ’n sproei van 
rooi, karmosyn Bloed, dwarsoor, rondom die wêreld; net soos 
draaikolk wat omgaan, soos ’n komeet, en dit het ’n draaikolk 
omgegaan so. En ek het na hierdie draaikolk gekyk. En net 
daarbo, het ek Jesus gesien in die visioen. Hy het neergekyk. En 
ek het myself gesien staan hier op die aarde, die dinge gedoen 
wat ek nie behoort te doen nie. En elke keer dat ek gesondig het, 
sou God my doodgemaak het: “Want, die dag wat jy daarvan eet, 
dié dag sterf jy.” En God se heiligheid en geregtigheid vereis, en 
jy sou moes sterf. En toe het ek daarheen gekyk. Ek het my oë bly 
vryf. Ek het gesê: “Ek’s nie^Ek het nooit aan die slaap geraak 
nie. Ek’s^Dis ’n visioen. Ek is seker dit is ’n visioen.”
187 Ek het bly kyk, waar ek agter die deur gestaan het. En ek 
het my eie sondes sien opkom. En elke keer sodra hulle die 
Troon sou tref, reageer Sy Bloed soos die buffer aan ’n kar. Dit 
het dit gevang, en ek sou Dit sien skud, en die Bloed sou teen 
Sy gesig afloop. En ek het Hom Sy hande sien oplig, en het 
gesê: “Vader, vergewe hom, hy weet nie wat hy doen nie.”
188 Ek het myself iets anders sien doen, dit het Hom weer 
geskud, stamp. Dit sou, God sou my doodgemaak het net daar, 
maar Sy Bloed het my gevang. Dit het my sondes gehou. Ek 
het gedink: “O God, het ek dit gedoen? Dit was sekerlik nie ek 
nie.” Maar dit was.
189 Toe het ek so gaan loop, asof ek deur daardie kamer gegaan 
het, en ek het tot naby Hom geloop. Ek het ’n boek daar gesien 
lê, dit het my naam daarop gehad, en allerhande swart letters 
daaroor geskryf. Ek het gesê: “Here, ek is jammer ek het dit 
gedoen. Het my sondes U dit laat doen? Het ek U Bloed om die 
wêreld heen laat spin? Het ek_het ek U Dit aangedoen, Here? 
Ek is so jammer dat ek dit gedoen het.” En Hy het uitgereik. 
Ek het gesê: “Sal U my vergewe? Ek het dit nie bedoel nie. Ek 
sal^U, deur U genade, sal ek ’n beter seun probeer wees as U 
my net sal help.”
190 Hy het Sy hand gevat en Sy sy aangeraak, Sy vinger gevat 
en “vergewe” op my boek geskryf; dit daaragter Hom gegooi, 
die See van Vergetelheid. Ek het dit ’n bietjie dopgehou. En Hy 
het gesê: “Nou, Ek vergewe jou, maar jy wil haar veroordeel.” 
Sien? Het gesê: “Jy’s vergewe, maar wat van haar? Jy wil haar 
opblaas. Jy wou haar nie laat lewe nie.”
191 Ek het gedink: “O God, vergewe my. Ek het nie bedoel om dit 
te dink nie. Ek wou dit nie doen nie. Ek_ek_ek wou dit nie doen 
nie.”
192 “Jy’s vergewe. Jy voel goed. Maar wat van haar? Sy het dit 
ook nodig. Sy het dit nodig.”
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193 “Wel,” het ek gedink: “God, hoe het ek geweet wie U 
geroep het, en wie U nie geroep het nie?” Dis my taak om met 
elkeen te praat.
194 Dus, toe die visioen my verlaat het, het ek na haar toe gestap. 
Ek het gesê: “Aangename kennis, dame?” En daardie twee mans 
het na die ruskamer gegaan. En hulle^Sy het daar gesit, gehik, 
julle weet, gelag. Die bottel wiskey het op die tafel gestaan, of 
bier, was dit, alkohol het daar gestaan, waar hulle gedrink het. 
Ek het nadergestap. Ek het gesê: “Aangename kennis?”
 En sy het gesê: “O, hello.”
 En ek het gesê: “Kan ek maar sit?”
 Sy het gesê: “O, ek het geselskap.”
 Ek het gesê: “Ek het dit nie so bedoel nie, suster.”
 Sy het na my gekyk toe ek haar “suster” noem. Sy het gesê: 
“Wat wil jy hê?”
 Ek het gesê: “Kan ek net ’n minuut hier sit?”
 Sy het gesê: “Help jouself.” En ek het gaan sit.
 Ek het haar vertel wat gebeur het. Sy het gesê: “Wat is jou 
naam?”
 En ek het gesê: “Branham.”
 Sy het gesê: “Is jy die man hieronder in hierdie arena?”
 Ek het gesê: “Ja, mevrou.”
195 Sy het gesê: “Ek wou al soontoe kom.” Sy het gesê: “Mnr. 
Branham, ek is grootgemaak in ’n Christen familie.” Sy het 
gesê: “Ek het twee jong dogters wat Christen is. Maar sekere, 
sekere dinge het gebeur, en sy het op die verkeerde pad beland, 
of begin.”
196 Ek het gesê: “Maar, suster, ek gee nie om nie, die Bloed is 
steeds om jou. Hierdie wêreld is oordek met Bloed.” As Dit nie 
het nie, sou God ons, elkeen, doodgemaak het. Hy^Wanneer 
daardie Bloed weggeneem word, kyk uit vir oordeel. Maar nou, 
as jy sterf sonder daardie Bloed, gaan jy verby daardie plek, 
dan is daar niks wat vir jou kan optree nie. Vandag tree die 
Bloed in jou plek op. Ek het gesê: “Dame, sekerlik, die Bloed 
oordek jou steeds. Solank jy asem in jou liggaam het, oordek 
die Bloed jou. Maar eendag wanneer die asem hier weggaan, 
die siel uitgaan, sal jy verby daardie Bloed gaan, en daar is niks 
behalwe oordeel nie. Terwyl jy ’n kans het vir vergifnis^” En 
ek het haar hand geneem.
197 Sy het gehuil, gesê: “Mnr. Branham, ek drink.”
198 Ek het gesê: “Dit pla nie. Een of ander Iets het my 
gewaarsku om jou te kom sê.” Ek het gesê: “God het, voor die 
grondlegging van die wêreld, vir jou geroep, suster. En jy doen 
verkeerd, en jy maak dit net erger.”
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199 Sy het gesê: “Dink jy Hy sal my wil hê?”
200 Ek het gesê: “Absoluut, Hy sal jou wil hê.”
201 Daar op haar knieë, het ons neergekniel in die middel van 
daardie vloer, en ’n outydse biduur. Daardie polisieman het sy 
hoed afgehaal en gebuk op een knie. Daar het ons ’n biduur 
gehad, in daardie plek. Waarom? God is soewerein.
 “Terwyl ons hierdie dooie werke aflê, laat ons voortgaan na 
volmaaktheid.”
202 Laat ons inbeweeg in daardie sfeer waar hierdie: “Ek 
behoort aan die kerk; ek behoort daaraan,” dit alles verby is. 
Laat ons na volmaaktheid gaan.
203 My sondaar-vriend, as jy vandag sonder die Bloed is, 
sonder verlossing, sonder genade, bewaar die Bloed van Jesus 
Christus jou. Jy sê: “Wel, ek het nog al die tyd reggekom.” 
Maar eendag gaan jy waar daar dan niks vir jou oor is nie.
 Laat ons nou bid, terwyl ons ons hoofde buig.
204 Is daar, sou daar, een vanaand hier wees wat graag wil 
sê: “God wees my genadig, ek besef dat ek verkeerd gedoen 
het”? Dalk het jy by ’n kerk aangesluit. Dis in orde. Maar as 
jy nie die genade van Christus ontvang het nie, sal jy jou hand 
opsteek en sê: “Bid vir my, Broer Branham”? God seën jou, 
meneer. God seën jou, dame. Dis reg. Moenie^God seën jou, 
meneer, daaragter. God seën jou, en jou. Daar ver daaragter, 
ja, God seën jou. Steek jou hand op. Dis reg. Steek net jou hand 
op, en sê: “God, wees my genadig.”
205 Jy sê: “Ek behoort aan ’n kerk, Broer Branham. Ja, ek_ek 
het goed probeer wees. Maar ek weet nie, ek is skynbaar, lyk 
asof ek dit nie kan doen nie.” O, arme pelgrim, arme vervalle 
vriend, jy het regtig nog nooit die visioen gesien nie.
206 Julle sê: “Broer Branham, ek het uitgeroep. Ek het in tale 
gespreek. Ek het dit alles gedoen.” Dit mag waar ook wees. Dis 
in orde, niks daarteen te sê nie.
 Maar, my liewe, verlore vriend, maar, om in tale te spreek, 
of te skud, of hande te skud, of gedoop te word, dit, dis in orde. 
Maar, om Hom te ken, is om ’n Persoon te ken. “Om Hom te 
ken is Lewe.”
207 Jy sê: “Ek ken die Bybel, regtig goed.” Wel, om die Bybel 
te ken, is nie Lewe nie. “Om Hom te ken,” die persoonlike 
voornaamwoord: “om Hom, Christus, te ken,” dat jy weet Hy 
het jou vergewe.
 Sal julle net weer julle hande opsteek, iemand anders? God 
seën jou, dame. God seën jou, meneer. God seën jou hier, broer. 
God seën jou daaragter, jongman. God seën jou hier, suster. 
God seën jou, daar ver daaragter. Dis reg. “Om Hom te ken, is 
Lewe.”
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 “Broer Branham, dink aan my. Ek gaan nou, sommer hier 
in my sitplek, Christus aanneem.”
208 Sê: “Kom in my hart in, Here Jesus, en gee vir my daardie 
vrede, daardie soetheid.” Kerk toe gaan, die musiek speel so 
hard jy kan, op-en-af dans, deur die paadjies hardloop, moeg 
huis toe gaan, rondrol en bekommer, dis nie Christus nie. Jy 
gaan kerk toe, sit en luister na een of ander prekie oor hoe die 
brug geverf gaan word, of een of ander so-iets, hoor nooit die 
Woord nie. Die Woord bring Lewe. Dis die Saad. Wil julle nie 
vrede hê nie?
209 Is jy bekommerd oor doodgaan? Sou jy vandag ’n 
hartaanval hê, bekommer jy jou daaroor? Of sou jy verheug 
wees, om te sê: “Ek gaan by die Here Jesus wees aan die einde 
van hierdie pad”? Ken jy Hom? Indien nie, steek net jou hand 
op. Ons gaan vra vir gebed vir jou. Ja, broer, jy, ook.
210 Goed, in jou hart nou.

Net soos ek is, wyl ek bely,
U kosbaar Bloed gestort (vir wie?) vir my,
Want ek belowe, ek sal glo,
O Lam, O Lam van God, ek kom. Ek kom, 

tederlik, genadiglik.
Net soos^

 Loop sommer net reg na Hom toe, deur geloof. Glo Hy 
staan daar reg langs jou. Hy staan.

^-nig nie
My siel bevry (van hoeveel nou) van een^ 

(humeur, kwaadwilligheid)
Van Wie die Bloed elk’ smet kan weer,
O Lam^

211 “Deur geloof sal ek na die kruis stap, vanmôre. Ek lê my 
laste neer. Ek kom.” God seën jou daaragter. Dis goed. [Broer 
Branham begin neurie Net Soos Ek Is_Red.] Moet nou nie 
onverskillig staan nie. Loop hartlik, goedig tot reg by die kruis.
212 In die Ou Testament het hulle ’n lam gebring. Hulle het 
geweet hulle het gesondig, hulle het dit geweet deur die 
gebooie. Julle weet dit nou, omdat God tot julle hart gespreek 
het. Hulle het ’n kyk gegee na die gebooie: “Jy mag nie egbreuk 
pleeg nie. Jy mag nie so_en_so maak nie.” En hulle het ’n lam 
gevat, gegaan en hulle hande op die lam gesit, priester sny keel 
af. Die arme dingetjie het geskop, en gebloei, en geblêr, en 
gesterf. Sy hande was heel oordek met die bloed. Die lam het 
in sy plek gesterf, maar hy het uitgestap met dieselfde begeerte 
om dit weer te doen.
213 Maar in hierdie plek, kom ons in geloof, deur genade, God 
het ons geroep. Ons lê ons hande op die hoof van die Lam van 
God. Ons hoor daardie hamer wat swaai. Ons hoor daardie 
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Stem: “Ek het dors; gee vir My iets om te drink. Vader, reken 
hulle hierdie sonde nie toe nie; hulle weet nie wat hulle doen 
nie.” Sien? In geloof voel ons Sy dood daar in ons plek. Ver 
onder in ons hart kom ’n diep, gevestigde vrede, wanneer ’n 
Stem sê: “Jy’s nou vergewe. Gaan en sondig nie meer nie.” 
Hoe, deur genade, ons dan wegstap met nie dieselfde begeerte 
nie, maar ’n begeerte om nooit meer te sondig of iets verkeerd 
te doen nie. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, het in 
ons hart ingekom.
 Mag julle dit nou ontvang terwyl ons bid, elkeen, tesame.
214 Hemelse Vader, hulle kom in geloof, deur genade. Daar 
is omtrent ’n dosyn hande wat opgegaan het. Dis die vrugte 
van die Boodskap. Hulle kom na U toe. Hulle glo. Ek glo ook 
in hulle, Here. Ek glo dat, waarlik, die Heilige Gees met hulle 
gepraat het. En in geloof kom hulle nou reg teen Jakob se leer 
op, reg tot by die voet van die kruis, lê daar al hulle sondes 
neer, en sê: “Here, dis te veel vir my. Ek kan dit net nie langer 
dra nie. En sal U my vrag sonde wegneem, en die begeerte uit 
my hart wegneem om so te maak? En laat my, deur geloof, 
vandag, U as my persoonlike Verlosser aanneem. En voortaan, 
sal ek U volg elke myl van die weg, tot die einde van die 
reis. Ek kry ’n blik op wat dit beteken om ‘voort te gaan na 
volmaaktheid,’ nie in ’n kerk ingaan, en die wortels van dooie 
werke soos dope ensovoorts nie. Maar ek wil voortgaan, totdat 
ek nie meer kan wees nie, en Christus in my kan leef.”
215 O Jesus, skenk dit aan elke berouvolle siel, vanmôre. Elkeen 
wat hulle hande opsteek sal Ewige Lewe ontvang omdat U dit 
belowe het. Hulle het ’n openbare aanvaarding gemaak. Hulle 
steek hulle hande op. Hulle het al die wette van swaartekrag 
verbreek. Hulle het wetenskap hom vir homself laat skaam, 
want wetenskap sê: “Julle arms moet afhang.” Enigiets sou 
dit in wetenskap bewys, dat dit aardsgebonde moet bly, want 
swaartekrag hou dit af. Maar daar was ’n gees in hulle wat 
’n besluit geneem het, en hulle het die wette van swaartekrag 
verontagsaam en hulle hande opgesteek. U het dit gesien, Here. 
U het hulle naam op die Boek geplaas. “Vergewe.” Die ou boek 
is nou terug in die See van Vergetelheid, om nooit meer onthou 
te word nie. Laat hulle voortgaan vandag, as liefhebbende, 
goeie Christene, om U te dien. En dalk baie wat nie hulle hande 
opgesteek het nie, skenk ook aan hulle.
216 Laat die heiliges net ’n bietjie nader wandel, Here, want 
ons is een dag nader aan die Huis as wat ons gister was. Wees 
U met ons, Here, want ons vra dit in Christus se Naam en tot 
Sy heerlikheid. Amen. `
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