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 …-roer Neville. Goeie môre, klas. Ons is baie bly om weer
terug te wees om julle weer te groet in daardie algenoegsame

Naam van die Here Jesus. Vertrou dat julle ’n wonderlike week
van Sy lof en seëninge gehad het.

2 Net toe ek ingekom het vanmôre, het ek ’n seuntjie daar
ontmoet en hy het vir my ’n prentjie gegee van die Beskermengel
wat oor twee kindertjies waak. En ek het nie geweet dat dit die
Daulton, klein Daultonseuntjie was nie.

3 En hier ’n paar weke gelede, of ’n paar…Omtrent twee weke
gelede, was daar ’n vader, Christenvader, wat gevra het vir sy
tienerdogter wat nog nie ’n Christen was nie, terwyl hy in die
gebedsry gestaan het. En die Heilige Gees het gesê deur: “Ek—ek
gee vir jou jou kind.” En hier is sy vanmôre, gered en gedoop in
die Naam van die Here Jesus, wat op die platvorm sit, net soos die
Heilige Gees gesê het. En die ander kinders sit almal hierrond.
Ek weet die Daultonfamilie is bly.

4 Sien die dametjie daar wat hulle gebed vir die babatjie gehad
het verlede Sondag, wat hulle gedink het sou sterf. Ek sien dis
steeds met ons vanmôre, en ons is so bly daaroor, suster. Hulle
het gedink dit het spierdistrofie, en dit het dit nie gehad nie. So
ons is baie bly.

5 Sien al ons goeie vriende. Ek onthou hierdie man hier wat na
my toe gekom het in ’n spesiale onderhoud by—by Chautauqua
eenkeer, dink ek was dit. Ek het ontbyt geëet saammet jou en jou
vrou en kinders, ek dink dit…of saam met jou en jou vrou, of
kinders, ja, ook. [’n Broer sê: “Middletown.”—Red.] Middletown,
by die…Maar ons almal…Ek vergeet daardie naam, so ek
noem dit sommer Chautauqua. Ja, meneer. Baie van my goeie
vriende.

6 Broer Charlie Cox en Suster Nellie hier oorkant, wat ’n
tweede tuiste vir my was, en niks anders as dat julle my eie
kinders kon gewees het nie. Ek gaan soontoe, dis waar ek die
meeste van my ontspanningstyd spandeer, is daaronder. Hy’s die
beste eekhorinkie jagter in Kentucky wanneer ek in Indiana is.
En so Indiana…En, Charlie, ek sê jou ekwil net baie graag, voel
net vreeslik baie of ek ’n paar van daardie gespikkelde baars of
gestreepte baars behoort te vang voor ek daar begin. Ek voel net
regtig of ek dit goed sal kan verduur.

7 Broer Parnell…Par-…Arnett, van Lou-…Suid-Carolina.
En Broer…Wel, net soveel verskillendes hier van verskillende
plekke, wat vanmôre ingekom het om ons te besoek.
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8 Julle weet, ons het nie enige gewone lidmaatskap hier nie.
Ons het net gemeenskap met mekaar, terwyl die Bloed van Jesus
Christus, God se Seun, ons reinig van alle ongeregtigheid.
9 Nou, ons is besig met ’n wonderlike studie, net fantasties. En
ons is, ten minste ek…weet ek geniet dit, en ek weet julle almal
geniet dit ook. Ek begin partymaal deur die dag, om daarvan te
praat of daarvan te lees, ek kry omtrent twee verse en ek begin
deur die Skrifte gaan en, voor jy jou kom kry, was ek klaar van
Genesis tot Openbaring gewees, steeds aan die gang.
10 En, julle weet, ek wil graag ’n tyd neem waar ons kon—waar
ons die Boek van—vanHebreërs kon kry, en net neem soos…Wel,
wanneer die eekhorinkieseisoen begin, soos Septem-…omtrent
Okt-…Augustus, julle weet, en aangaan tot dit tyd is om oorsee
te gaan, net elke aand op die Boek van Hebreërs, of die Boek van
Eksodus. Hoe God, Eksodus, Sy volk uit Egipte uitgebring het,
’n eksodus! Baie mooi tipe van ons wat nou gereedmaak vir ons
eksodus. Dis, o, dis so ’n pragtige ding. Die hele Skrif sluit net
bymekaar aan, en dis een groot Storie.
11 Nou, vanmôre is ons—is ons steeds in die Boek van…Ons sou
die eerste drie hoofstukke neem van—van die Boek van Efésiërs.
Paulus se brief aan die Efésiërs by Efése, om te probeer, om die
kerk posisioneel te plaas. En net voor ons dit benader, kan ons
net nog ’n oomblik of twee neemvir gebed, net voor ons dit doen.
12 O Here, ons God, ons kom nou in U Teenwoordigheid in,
so onwaardig soos ons is, tog weet ons dat daar ’n Bloedoffer
daar is wat wag, wat ons reinig van alle ongeregtigheid, en ons
onberispelik, foutloos, voorstel voor die Vader. Nooit niks wat
ons ooit kan doen om dit te verdien nie. Maar omdat Jesus dit vir
ons gedoen het, buig ons nederig voor Sy Teenwoordigheid en Sy
Naam, en vra dat U die Heilige Gees in ons midde in sal stuur
vanmôre. En sonder om ’n teoloog te wees of te weet hoe om die
Skrif in orde te plaas, maar net opgewonde en dankbaar vir die
gevoel van die Heilige Gees soos Dit deur my wese beweeg, mag
Dit ons almal saam seën soos ons U geskreweWoord lees, dat Dit
Ewige Lewe vir ons mag word. Skenk dit, Vader. Ons vra dit in
Jesus’ Naam en om Jesus’ ontwil. Amen.
13 Nou mag ek hierin sê, eers, dat as ek op enige tyd iets mag sê
wat teenstrydig is, net nie reg voel, miskien absoluut verskil van
jou leer, of iets waarmee jy nie kan saamstem nie, vertrou ek dat
die Heilige Gees, dat Hy dit so sal geur en dit so soet sal maak
totdat daar geen…glad geen aanstoot sal wees nie. Sien? Dat
dit—dit deur liefde en gemeenskap sal wees, dat dit wat dis…
Dit word so bedoel.
14 En dit het alles begin met ’n preek verlede Sondag, glo ek
was dit, verlede Sondagoggend, as Die Verwerpte Koning. Het
enigiemand al die bandopname? Ek dink hulle het hulle, en julle
kan hulle kry as julle hulle wil hê,Die VerwerpteKoning.
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15 Nou net ’n paar dae en ons sal begin by…bo by die
Middletown, Ohio. Ons wil hê almal wat hulle—hulle vakansies
beplan het vir daardie tyd om ons beslis daar te ontmoet,
want ons verwag ’n groot tyd van gemeenskap by Middletown,
Ohio. Doktor Sullivan is die voorsitter, dink ek, van die
komitee. En daar sal vyf aande daarvan wees, ek sal preek
as die—die gasspreker by die Internasionale Konvensie van die
Interdenominasionele kerk. En dan—dan daarna, sal ons eie
byeenkoms van dan af wees. Ons het dit alles beplan tot die
twaalfde, maar met die verstandhouding dat ons dalk aangaan
deur selfs nog ’n week daarna, hang net af van hoe die Heilige
Gees lei. Onswil almal gelei word deur die Gees; net wat die Gees
sê om te doen, dit dan vinnig te doen.
16 En kom ons onthou terwyl ons die Gees gehoorsaam, een
groot les wat ons wil leer, is om nooit haastig te wees nie. Sien,
vat jy tyd, hê geloof. As ons God vir enigiets gevra het, onthou
God antwoord gebed. Hy doen dit op Sy tyd, die manier wat dit
die beste is, laat dit net reg werk vir ons. En as dit nie so is
nie, wat doen ons dan hier vanmôre? Waar—waarvoor maak ons
aanspraak op Christelikheid? God…As hierdie nie die Woord
van God is nie, dan is Dit nie waar nie, dan word ons onder die
ellendigste van mense gereken.
17 Ek is so bly om by die harte van baie aan te sluit wat weet
dat Hierdie die onfeilbare Woord van God is. Dan is Dit, Dit elke
Woord dieWaarheid, elkeWoord Daarvan, elke fase Daarvan. En
deur die genade van God, bevoorreg geweesnom die Land te sien
waarnatoe ons eendag sal reis.
18 Gister (Mense weet nie watter depressiewe tye saam met
hierdie soort bediening gaan nie.), ek het baie depressief geraak,
en ek het vir die vrou gesê: “Ekwens ek kan net heengaan.”

Sy het gesê: “Hoekom sê jy dit, Bill?”

Ek het gesê: “O, hier het ek probleme en dinge.”
19 En toe gelyk of die Heilige Gees sê: “Probeer jy hulle vermy?
Probeer jy—probeer jy hulle ontduik?” Sien?
20 “Nee,” het ek gesê: “laat ek maar net voor dit alles staan en
dit trotseer.” Sien, net…Sien?
21 Dis soveel beter. Eerlik, waar, ek sê dit as ’n ooggetuie, dat
net na hierdie lewe verby is, ons ’n land binnegaan wat bokant
alles is wat enigiemand kan dink. En as daar enige vreemdelinge
hier is, vertrou ek dat julle nie…Ek bid tot God dat julle my nie
as ’n fanatikus bestempel nie. Ek—ek wil, indien enigiets, eerlik
wees en die Waarheid vertel. En wat sal dit my help as ek iets
gesê het wat verkeerd is, wanneer daar so—daar soveel is wat
hier is wat Waarheid is? Ons, waarommoet ons enigiets verkeerd
daaroor sê? Sien? Dit, Dis net Waarheid.
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22 En, geen wonder, ek glo Paulus was opgeneem in die derde
hemel, en hy het dinge gesien wat hy nie geoorloof was om van te
praat nie. En eendag het hy gesê: “Oog het nie gesien, oor het nie
gehoor, nóg het dit in die hart van die mens opgekom, wat God
het vir hulle (berei het) wat Hom liefhet nie.”
23 O, ons lewe net…Ons lewe op ’n vullishoop hieronder,
dis al, net ’n vuilgoedhoop vol van—van smeulende rook van
vuilgoed. Van…Selfs al is ons nie self daarmee besoedel nie,
lewe ons daarin, waar die rook kom van rokende kole van
sonde. Een van die naarste dinge waaraan ek kan dink, is ’n ou
stadsvullishoop wat brand. Was julle al ooit naby een gewees?
Daardie verskriklike, besmette reuk van rook wat uit allerhande
soorte vullis opkom. En—en jy kry ’n reuk daarvan, en dit draai
jou net om.
24 Ek onthou om te moet afgaan na New Albany, onder op
die…onder Agtiende Straat, daar waar die ou vullishoop altyd
was, en ek moes daaronder invorder en meters lees. En ek
het net die dag gevrees wanneer daardie was, roete agtien,
wanneer ek daar moes ingaan, want dan ruik jy weer daardie
verskriklike reuk. En tog, daar het liggame van rotte en honde
en alles gelê, julle weet, wat gesmeul het en daardie ou rook wat
daardeur opkom.
25 Nou, tog, is dit waarmee hierdie lewe vergelyk word, op sy
beste. Net ’n smeulende, sonde wat net van oral af stink, as’t
ware, geestelik gesproke. Maar, o, waar die wind vrylik waai, en
alles lieflik en vredevol en vreugde en Ewige Lewe is, net oorkant
die rivier. Maar ons is in ’n stryd, so laat ons nie net gaan lê nie en
sê: “Kom ons skud op en kom daar,” kom ons bring elkeen saam
met ons wat ons kan bring. Ja.
26 En nou die doel van hierdie lesse is, om diegene te anker wat
alreeds oor die Land gekom het. Die doel hiervan, om hierdie
Boek van Efésiers te bestudeer, is om die kerk posisioneel te
plaas waar dit absoluut staan in Christus. Dit is ’n tipe van die
Ou Testament en die Boek van Josua, war Josua toegeken het.
Verlede Sondag het ons dit gehad, waar Josua die land aan elke
man toegeken het. En hy het dit gedoen deur inspirasie.
27 HoeMoses was…die volk uitgebring het Egipte, die knoffel,
prei, uit, en hulle ’n plek gegee het waar God belowe het
vierhonderd jaar later…of vierhonderd jaar vantevore, dat Hy
hulle inbring in ’n plek, ’n goeie land wat vloei van melk en
heuning. EnMoses het die kinders van Israel tot by die land gelei,
maar hulle nie oorgeneem nie.
28 En Jesus het, vir die geestelike, vir die mense wat wil…daar
is vir ons ’n Heilige Gees belowe van die begin af, Jesus het ons
tot by die belofte gelei. Maar die Heilige Gees het gekom, soos
Josua, om oor te neem en te lei en te wys hoe om die land in besit
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te neem, of die kerk in besit te neem. Ons vind, basies, dan uit,
dat daar in ons…
29 Nou hier’s waarmense, miskien, mag dink dat ek onbeskof
is en broers probeer minag. Ek is nie! God is my Regter, ek
is nie. Sien? Ek probeer net iets uitwys wat die Waarheid is.
Sien? Ons het leiers gekies, van mense, in plaas van leiding,
leiers, leiding van die Heilige Gees. Ons wou manne hê om vir
ons ons deel te gee en ons te lei, denominasies soos Metodiste,
Baptiste, Presbiteriaans, Luthers, Kerk van Christus, Pinkster,
en verskillende denominasies, om ’n organisasie op te stel as ’n
voorbeeld, en ons volg dit. Maar ons is…
30 Nêrens in die Bybel moet ons so-iets soos daardie doen
nie. Daar is nie een Skrifteks, in God se hele Bybel, waar Hy
ooit die kerk georganiseer het of waar Hy ooit gepraat het van
’n organisasie nie, nie een plek in die Bybel nie. Maar altyd
teenstrydig daarmee. Hy wil nie hê ons moet soos die wêreld lyk
nie. Hy wil ons eienaardig, eenkant gesit hê.
31 Ek bedoel nou nie om “dwaas” te wees, soos ons dit noem nie.
Ek bedoel om uitgeroepte mense te wees, o, ’n geseënde heilige
volk, wat lewens lei wat bo verdenking is, optree, onsself gedra
net soos Hy sou, wat in ons werk, want ons is Sy maaksel, geskep
in Christus Jesus tot goeie werke.
32 Nou, Woensdagaand, baie van julle was nie Woensdagaand
hier gewees nie, maar ons het ingegaan in die…Ek dink dis die
3de vers of die…Nee, dis die 5de vers.

…tot die aanneming, of plasing van die mense…
33 Hoedat God, wat Sy mense probeer plaas het, en wanneer
God een plaas, dan, o, wil die hele kerk soos daardie een wees,
dieselfde soort goed hê, dieselfde dinge doen. Ons is verskillend
uitgesny, ons is verskillend gemaak, ons het verskillende
geaardhede, en ons word posisioneel verskillend geplaas, elkeen
vir ’n verskillendewerk;miskien een net vir ’n klein soort werkie,
’n ander vir ’n groot werk. Ek glo dit was Dawid of een van die
profete, ek vergeet nou, wat gesê het: “Ek sal liewer ’n deurmat
in die Huis van die Here wees, as om te wees…om in die tente
te saammet die godd-…die goddelose.”
34 Nou gaan ons net ’n sekonde stop by die aanneming, die
5de vers, om so ver as wat ons moontlik kan verder te gaan
daarmee. Maar onthou nou die tema, dit gaan geheel-en-al oor
plasing. Hoeveel verstaan dit? Kom laat ons julle dit met een
woord hoor sê: “Die Liggaam van Jesus Christus posisioneel te
plaas in Christus waar die Heilige Gees ons lei.” Daar het julle
dit, nou het ons dit, sien. Ons posisioneel te plaas, die Boek van
Efésiërs moet dit doen.
35 En hou hierdie meesterleraar, Paulus, dop. Die eerste ding
wat hy doen, is om die hele idee van wegval uit te skakel.
Skakel die hele idee uit van om ooit “’n Christen vandag te
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wees en môre is ek verlore, en die volgende dag het God my
veroordeel en die volgende dag is ek weer terug.” Dis onsin!
Nou hierdie is…Hierdie Boek is nie gerig op evangelistiese
leer, evangelistiese preke nie. Ons nie…Ek raak nie hieraan
op die velde nie. Ek bring hierdie na die kerk toe, want Paulus
het dit gerig aan die heiliges, hulle wat geroep en bewaar is,
en gevul en eenkant gesit is, en in die Heilige Gees, alreeds
in Kanaän’s Land is. Hy probeer hulle vertel, eerstens, kry dit
uit julle gedagtes uit dat julle verlore gaan raak en dat julle
hierdie gaan doen, en dat julle bang is hiervoor. Moet vir niks
bang wees nie, want hy probeer vir julle vertel waar julle is,
wie julle is, hoe julle staan.

36 Nou, jy mag dinge verkeerd doen, en elke keer wat jy enigiets
verkeerd doen, gaan jy betaal word daarvoor. Ja, meneer, jy
sal maai wat jy saai! Maar dit het nie een ding te doen met jy
saligheid nie. Wanneer jy gebore word uit die Gees van God, het
jy Ewige Lewe en kan net so min sterf as wat God kan sterf. Jy’s
’n deel van God, jy’s ’n seun van God.

37 Ek was ’n Branham gebore. Jy mag my ’n ander naam maak.
’n Ander naam sal my nie minder van een maak nie, ek’s steeds
Branham. Ek was Branham gebore, sal altyd Branham wees. Ek
sal…Ek mag eendag so mismaak wees, opgetrek met artritis,
in ’n ongeluk wees en so heeltemal vermink wees, dat ek soos
’n dier lyk, maar ek sal steeds Branham wees! Hoekom? Daar’s
Branham-bloed daar binne-in.

38 Dis wat jy is. En solank God jou gemaak het…Onthou nou,
ek praat niemet diegene buite Christus nie. Ek praatmet diegene
wat in Christus is. Hoe kom ons in Christus in? “Deur een Gees!”
Hoofletter G-e-e-…wat beteken: “Deur een Heilige Gees word
ons almal gedoop in een Liggaam.” Hoe is ons…Hoe kom ons
in? Deur waterdoop? Hoe ek verskil met julle Baptiste en julle
Kerk van Christus. Nie deur waterdoop nie, hoegenaamd nie!
Een Korinthiërs 12, het gesê: “Deur een Gees, Heilige Gees, word
ons in daardie Liggaam ingebring.” En is net so veilig as wat
daardie Liggaam veilig is. God is…het dit belowe.

39 Hoe kan God Hom weer oordeel, wanneer Hy na Golgota toe
gegaan het? Oppad op na Golgota, is Hy geslaan, verbrysel, kon
Hy nie genees nie, kon Hy skaars ’n woord praat. Want hoekom?
Hy het die sondes van die wêreld op Hom gehad. Nie omdat Hy
’n sondaar was nie, maar “Hy was sonde gemaak” vir my en vir
jou. Al die sonde van die wêreld vanaf Adam tot by Sy Koms, het
op Sy skouer gerus. En God het nie Sy Seun gestraf nie. Hy het
sonde gestraf. Sien hoe verskriklik dit was? Hy het ’n versoening
gemaak. Hy het ’n ontsnappingsweg gemaak vir hulle almal wat
God, deur Sy voorkennis, geweet het sou kom. Ons gaan daarop
ingaan binne ’n paar minute.
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40 Nou, dan, wanneer jy “deur een Gees word ons in daardie
Liggaam gedoop, een Liggaam, wat Christus is,” en is ons veilig
vir altyd.
41 Nou, dis waar dit blykbaar, veral vir die—die—die Armeense
gelowiges vreemd is, dat hulle is…iets moet doen om dit self
te verdien, of een of ander middelaars iets. Hoe kan dit deur
twee goed op dieselfde tyd wees? Dis óf deur genade óf deur
werke, een. Dit kan nie deur dieselfde ding wees nie, dis deur
twee verskillende dinge; dit moet deur die eenwees. Dis…
42 Ek, goeiste, ek kan net niks anders sien behalwe die genade
van God nie. Dis my samestelling. Ek het nog altyd in genade
geglo. Ek is net geheel al genade, dis al. Dit is nie ek—ek…selfs
in my lewe, toe ek nog ’n seun was, kon ek niks anders sien nie,
net genade, genade. Hulle sê: “Ek—ek sal…Krap jy my rug en
ek sal joune krap.” Wel, dis ’n verskriklike uitdrukking. Maar ek
gee nie om of jy myne krap of nie, as joune gekrap moet word, sal
ek dit in elk geval krap. Sien, genade. Ja, meneer. Sien, genade
werk deur liefde. As jy dit nodig het! Ongeag of jy nooit vir my
iets gedoen het nie, ek—ek het nie een ding met jou te doen nie,
as jy dit nodig het, sal ek dit in elk geval doen. Genade! Omdat
jy dit nodig het!
43 Ek het redding nodig gehad. Daar was niks wat my kon red
nie. Daar was niks wat ek aan myself kon doen nie, ek kon net
so min myself red as enigiets. Maar ek het redding nodig gehad,
want ek het in ’n God geglo. EnGod het Sy Seun gestuur, gemaak
in die gelykenis van sondige vlees, om in my plek te ly, en ek is
gered, deur genade alleen is ek gered. Nie een ding wat ek kan
doen, of jy kan doen, om jouself te red nie. En hulle watHy vooraf
geken het voor die grondlegging van die wêreld…
44 Ons het daarop ingegaan, verlede Woensdag. Ons het vir
God voorgestel in Sy Elah, Elohim, en gewys dat Hy self-
bestaande is. Maar binne-in Hom was Vaderskap, binne-in Hom
was verskillende meriete, soos ’n Verlosser, soos ’n Geneser. Dit
was alles in God, en God was self-bestaande. Maar omdat Hy ’n
Verlosser was, was Hy die Va-…Hy het nie ’n Engel gehad nie,
Hy het niks gehad nie. Daar was niks behalwe Hyself nie. Hy was
self-bestaande. Niks behalweGod het bestaan nie.
45 Maar omdat Hy God was, dan moet daar iets wees om Hom
te aanbid, want Hy was lief vir aanbidding. En Sy Eie Wese
het skepsels geskep om Hom te aanbid. Nou, tydelik, laat ons
dit weer aanraak, tydelik nou, ons sal nie deur die hele ding
gaan nie, maar julle sal dit op die bandopname kry. Maar toe,
omdat Hy God was, het Hy Engele gemaak, en Engele het Hom
aanbid. Engele aanbid Hom nogsteeds. Wel, die Engele wat in
die Teenwoordigheid van God staan, het ses, stelle vlerke, ses
vlerke. Hulle hou twee oor Hulle gesig, twee oor Hulle voete, en
vlieg met twee, in Sy Teenwoordigheid, en roep dag en nag uit:
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“Heilig, heilig, heilig, Here God Almagtig.” Dis wat die Skrif sê.
Hulle hetHomaanbid, nou dit het iets geskep omHom te aanbid.
46 Toe was daar in Hom ’n eienskap van Verlosser. Hoe kon een
van daardie Skepsels, toe daar geen sonde of geen gedagtes van
sonde was nie, hoe kon een van Hulle verlore gaan? Dit kon nie
wees nie. So daar moes iets gemaak word wat verlore kon gaan,
sodat Hy ’n Verlosser kon wees. Binne-in Hom was ’n Geneser.
Glo julle Hy’s ’n Verlosser? Glo julle Hy’s ’n Geneser? Maar wat
as daar niks was om te red of genees nie? Sien, daar moes so-iets
gemaak word.
47 So nou, Hy het dit nooit so gemaak nie, maar Hy het die mens
op vryemorele agentskap geplaas: “As jy hierdie neem, lewe jy, as
jy daardie neem, sterf jy.” En elkemenswat in die wêreld kom, sit
steeds met dieselfde ding. God het, deur Sy voorkennis, geweet
wie sou en wie sou nie. As God wat…
48 Die vraag was gister vir my gevra, deur ’n teoloog, wat
die diens bygewoon of die bandopname gehoor het, gesê: “Een
vraag!” Hy het gesê: “Is God dan alomteenwoordig? Dan,” het
hy gesê: “kan Hy oral wees?”
49 Ek het gesê: “Hy is nie alomteenwoordig op die manier wat
die woord alomteenwoordig sê nie. Hy kan nie ’n Wese wees
en dan alomteenwoordig wees nie. As Hy alomteenwoordig is,
waarom sou jy bid vir die Heilige Gees? As Hy alomteenwoordig
is, vul Hy elke skeur, hoek, skrefie, elke sel, weefsel, al die res
wat daar is.” Ek het gesê: “Waarom het Hy na Moses gesoek, as
Hy alomteenwoordig is, by die herberg? Waarom het Hy op-en-af
gehardloop in die tuin van Eden, en geroep: ‘Adam, Adam, waar
is jy?’ as Hy alomteenwoordig is?”
50 Hy’s alomteenwoordig omdat Hy alwetend is. Hy weet
alles omdat Hy oneindig is, om oneindig te wees, maak Hom
alomteenwoordig. Om oneindig te wees, dan, om oneindig te
wees, dan, sit Hy in die Hemele. Hy woon in ’n plek omdat Hy
’n Wese is.
51 Maar, om oneindig te wees, dan weet Hy alle dinge. Weet elke
keer wat ’n muggie sy oog knip. Ken elke hommelby, waar hy in
die korf ingaan en sy heuning kry. Hy ken elke mossie wat in die
boom sit. Hy ken elke gedagte wat in jou gemoed is, omdat Hy
oneindig en alwetend is. Dit is, Hy is nie net is Hy oneindig nie,
Hy’s alwetend, Hy weet alles. Maar Hy is ’n Wese, God is ’n Wese,
en uit hierdieWese het hierdie begin voortbring.
52 En sonde, ek het nou die aand gesê, sonde is nie ’n skepping
nie. Daar is niks behalwe volmaaktheid geskep nie. God het alle
dinge goed geskape. Sonde is nie ’n skepping nie. Gesê: “Wel,
dis die einste skepping van sonde.” Julle het dit gehoor. Maar dis
’n fout. Sonde…Daar’s net een Skepper, dis God. God kan nie
sonde skep nie, want Hy’s heilig en daar’s niks in Hom om dit
te maak nie. Sonde is verdraaidheid; nie skepping nie, maar dis
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verdraaidheid. ’n Owerspel is die regverdige daad verdraai. ’n
Leuen is die waarheid verkeerd vertel. Enige sonde, enige sonde
is regverdigheid verdraai.
53 Daarom nou, sit God. Hy het alreeds Homself gemanifesteer,
Hy’s God. Hy het alreeds Homself gemanifesteer as ’n Verlosser,
die mens was verlore en Hy het hulle gered. Hy het alreeds
Homself gemanifesteer as ’n Geneser. Maak geen verskil wat
mense sê Hy is nie; en Hy is, in elk geval, net dieselfde. Hy’s ’n
Geneser, Hy’s ’n Verlosser, Hy’s God, Hy’s Ewig. En Hy het ’n
doel. En Sy doel was, in die begin, om skepsels te maak wat Hom
sou liefhê en Hom aanbid.
54 En Hy het skepsels gemaak, en skepsels het geval. En toe het
God, in Sy oneindigheid, afgekyk deur die stroom van tyd en elke
mens gesien wat gered sou word. Elke mens, Hy het dit geweet
deur voor-…deur voorkennis. Daarom as Hy, deur voorkennis,
geweet het wie sou gered word enwie nie gered souword nie, kon
Hy voorbestem. So, die woord is eintlik nie so ’n slegte woord
nie, is dit? Hy kon voorbestem, omdat Hy geweet het wie sou en
wie sou nie. Daarom, om daardie te kry wat sou, moes Hy ’n—’n
versoening vir hulle sonde maak. O, as ons kan, wil ons daarby
kom, net ’n paar verse ondertoe. Hy het ons voorbestem tot Ewige
Lewe, in die wete dat hulle wat alles ter syde sou stel, en maak
nie saak hoe onverskillig dit teenoor die kinders van die wêreld
sou lyk nie, sou dit nie een ding vir hulle beteken nie, omdat hulle
die kinders vanGodwas. EnHy het hulle geroep.
55 En Hy het vir Jesus gestuur, dat Sy Bloed ’n versoening
mag wees, Bloedversoening, om ’n versoening te maak, of ’n
—’n aanvaarding, of ’n reiniging. ’n Skoonmaak-proses om die
heeltyd…Nie net een keer by een herlewing nie, maar “vir
ewig lewe, om voorspraak te maak,” dat die Christen dag en
nag skoongehou word. Daar is die Bloed van Jesus Christus
wat ’n—’n aanvaarding maak op die kruis daar, by…in die
Teenwoordigheid van God, wat ons die heeltyd, dag en nag,
reinig van alle sonde. En nou is ons veilig ingevou. Hoe ingevou?
Deur die Heilige Gees, in die Liggaam van die Here Jesus in, en
veilig. “Hy wat My Woorde hoor en in Hom glo wat My gestuur
het, het ewige Lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar
het oorgegaan uit die dood in die Lewe.” Geen oordeel meer nie!
Die Christen gaan nooit na die oordeel nie. Christus het vir hom
gegaan. My Advokaat het in my plek gestaan. Hy het my saak
bepleit, dat ek onkundig was. Hy het vir die Vader gesê dat ek nie
waardig was nie, dat ek onkundig was. Maar Hy het my liefgehad
en Hy het my plek geneem, en my saak bepleit, en vandag is ek
vry! Ja, meneer. En Hy het Sy Bloed gestort, om daar te offer vir
ons sondes.
56 Onthou verlede Sondagaand, geen Christen…Christen
sondig, maar ’n sondaar kan nie sondig nie. ’n Sondaar sondig
nie, want hy’s ’n sondaar. Hy’s net ’n sondaar van die begin af, en
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dis al. Hier, neem die—die agterkant van hierdie boek, dis swart,
hoeveel daarvan is swart? Dis alles swart. Daar’s net geen wit
daaraan nie, dis swart. Jy sê: “Soveel hier.” Nee, dit is nie, die
hele ding is swart. Dis alles swart. Dis hoe ’n sondaar is. Hy is
net veroordeel van die begin af. Wel, sê julle: “Wat daarvan as hy
owerspel pleeg? Wat as hy ’n vrou verkrag? Wat as hy—wat as hy
dobbel? Wat as hy iemand skiet?” Dit het niks met ons te doen
nie. Dit het niks met ons te doen nie, ons het wette hieronder
om daarvoor te sorg. Ons is nie hervormers nie, ons is predikers
van die Evangelie. Ons veroordeel hom nie vir wat hy gedoen het
nie, ons veroordeel hom nie omdat hy owerspel pleeg nie. Ons
veroordeel hom omdat hy ’n sondaar is! As hy ’n Christen is, sou
hy dit nie gedoen het nie. Dis reg. As hy verander is, sal hy dit
nie doen nie. Maar omdat hy ’n sondaar is, is dit wat hom dit
laat doen.
57 Dis waar dit die—die wind uit die wetlikes se seile uitslaan.
Ja, broer. Broer, laat ek vir jou vertel: “Dis nie deur werke nie,
maar deur genade wat ons gered word, en dit deur geloof.” Ja,
meneer. Nou, ek sou nie wettiese broers veroordeel nie, hulle is
my broers. En hulle sal daar wees net soos enige van die res van
hulle daar sal wees, want God het Sy Kerk verordineer om daar
te wees. Maar net die ding, jy—jy hou die mense so gebroke, hulle
weet nie wat nie. “Vandag, wel, miskien as ek—ek…”Laat hulle
net weet; solank as wat hulle die honger vir die wêreld het, is
hulle nie daar ommee te begin nie.
58 Ek lewe nie getrou aan my vrou omdat ek dink sy sal van my
skei nie. Ek lewe getrou aan my vrou, omdat ek haar liefhet. Dis
’n wetlike posisie wat ons geneem het, dat ons mekaar liefhet.
Eers, voor dit daar kon wees, moes dit ’n liefde gewees het. Ek
het haar lief. Hoewel ek glo as ek iets verkeerd gedoen het, sy my
sou vergewe, sal ek dit steeds, in elk geval, nie doen nie. Ek het
haar lief.
59 Dis hoe dit is met Christus. As ek—as ek lewe…Ek’s vyftig,
as ek lewe om negentig of ’n honderd te wees, nog vyftig jaar
het om te preek, en nooit ’n tyd preek nie, afgaan en sit op die
rivier, is ek in elk geval gered. God het my gered deur Sy genade,
onverdienstelik van enigiets wat ek ooit kon doen, gedoen het, of
enigiets anders. Ek preek omdat ek Hom liefhet en ek Sy mense
liefhet. En dis hoekom ek weet ek het oorgegaan uit die dood
in die Lewe, omdat ek hulle liefhet en ek agter hulle aangaan.
Maak nie saak in watter soort toestand hulle is nie, ek gaan in elk
geval agter hulle aan. Gaan kry hulle in elk geval, trek hulle in
elk geval. As predikers verskil en ander verskil, en denominasies
verskil, stop dit my nie. Daar’s iets! Dit het Hom nie gestop nie!
Hy het reg te midde van ongeloof gekom, en dit het Hom nie
gestop nie, Hy het net in elk geval reguit aanbeweeg. Dis wat
ons doen, gaan uit en kry hulle, vang hulle in elk geval. Maak nie
saak nie, reik uit, gryp, hou vas met al jou mag. Jy weet nie wie
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hulle is nie. Red hulle. Dis as gevolg van liefde. Nie omdat “ek
moet” nie, maar omdat ek liefhet, omdat julle liefhet.
60 Sê: “Ek behoort dit te gaan regmaak met daardie vrou, maar,
ek sê jou sommer nou, ek reken omdat ek kerk toe gaan, behoort
ek dit te gaan regmaak.” Nee, jy’s die een wat eers behoort reg
te kom. Sien? Sien? As jy nie die liefde van God in jou hart het
nie, iets wat jou laat weet jy’s verkeerd nie, dan gaan jy—dan
gaan maak jy dit reg met God. Dan sal jy dit regmaak met jou
buurman.
61 Jesus het dieselfde ding geleer. Hy het gesê: “As jy na ’n altaar
toe kom, en daar’s ’n…onthou daar’s iets teen ’n buurman of die
broer, gaan maak dit eers reg met hom.”
62 Nou, nou in die eeue wat sal kom. Ons het Woensdagaand
gehad: “die manifestasies.” Ons kry dit weer vanmôre, in “die
manifestasies van die seuns van God.” Met ander woord, God
wag. En dan in die eindtyd sal ons almal voor Hom staan. Engele
was nie verlore nie. Hulle weet nie hoe om die seëninge te geniet
soos ons nie, hulle was nooit verlore nie. Maar ek weet waar ek
vandaan kom, ek weet die rots waaruit ek gekap is, ’n sondaar.
Jy weet waaruit jy gekap is. Nou wanneer ons gevind word, dan
kan ons voorGod staan. O, wat ’n dag sal dit nie wees nie!
63 Dan aanneming, plasing. Nou, God doen hierdie aan die
werk. En nou as ek dit vir julle kan bring, dan sal ons net nou
begin op die 5de vers, ek wil Dit lees.

Deurdat hy ons voorbeskik het tot die aanneming
van kinders deur Jesus Christus vir homself, na Sy Eie
welbehae van sy wil,

64 Dis God se welbehae om Sy wil, aanneming, plasing te doen.
Wat doen Hy nou? Plaas Sy Kerk. Eers, het Hy Sy kerk geroep,
Metodis, Presbiteriaan, Lutheraan, Baptis, hulle geroep. Wat het
Hy toe gedoen? Die Heilige Gees uitgestuur en hulle die doop van
die Heilige Gees gegee.
65 Ek wil hê julle Pinkstermense moet hierdie uit julle harte
uitkry. Pinkster is nie ’n denominasie nie; pinkster is ’n
ondervinding. Dis die Heilige Gees. Dis nie ’n organisasie nie. Jy
kan nie die Heilige Gees organiseer nie. Hy sal dit nie toelaat nie.
Nou julle het ’n organisasie wat julle so noem, maar die Heilige
Gees beweeg reguit uit en laat julle net sit waar julle is, en gaan
net voort. Sien? Pinkster is nie ’n organisasie nie; pinkster is ’n
ondervinding.
66 En toe het God vir Sy kinders nuwe Geboorte gegee, deur die
doop van die Heilige Gees. Hulle het baie na Daaraan gekom toe
hulle hulleself gereinig het, deur Nasareens, Pelgrim Heiligheid.
Toe in die ondervinding van pinkster, of die doop van die Heilige
Gees, die herstel van die gawes ingekom. Hulle het uitgegaan
en in tale gepraat en tale uitgelê, en is gawes van genesing
en wonderwerke gegee, en tekens en wonders het hulle begin
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vergesel. Nou is hulle kinders, hulle is God se kinders. Hulle is
posisioneel in Christus. Hulle word kinders deur Geboorte. En
die nuweGeboorte en die bekering Self is die HeiligeGees.
67 Jy is nie eers bekeer tot jy die Heilige Gees kry nie. Dis wat
die Skrif gesê het. Jesus het vir Petrus gesê, vra vir enigiemand,
lees jou Skrif, hy is geregverdig deur te glo aan dieHere Jesus, het
’n volgeling, ’n apostel, geword. Jesus het vir hom die sleutels van
die Koninkryk gegee. En Johannes 17: 17, het Hy hulle geheilig,
hulle krag gegee, hulle uitgestuur, duiwels en dinge uitgedryf,
hulle geheilig. “Heilig hulle, Vader, deur U Waarheid. U Woord
is dieWaarheid. Ek heilig Myself namens hulle.”
68 Dis een van die soetstewoordewat ek ooit gehoor het. “Vader,
Ek heilig Myself vir hulle.” Weet julle Hy het ’n reg gehad om ’n
huis te hê? Hy was ’n mens. Weet julle hoekom Hy die reg gehad
het om ’n vrou te hê? Hy was ’n Man. Hy het ’n reg gehad om al
hierdie dinge te hê, maar Hy het gesê: “Vader, Ek heilig Myself
vir hulle. Ek heilig Myself.”
69 Ek het gister met ’n predikertjie gepraat, ek gaan vir hom
preek binne ’n paar aande hierbo op die hoofweg. En ek het hom
gevra oor ’n sekere ding, hy het gesê: “Ja, Broer Branham, maar
die meeste vanmymense glo nie daarin nie.”

Ek het gesê: “Die meeste van hulle is wetlikes?”
70 “Ja.” Broer glo dit nie. “Maar,” het hy gesê: “vir hulle
onthalwe!” O, ek wou sy nek omhels. “Vir hulle onthalwe, sien,
Ek heilig myself vir hulle.”
71 O, Jesus het daardie twaalf manne opgelei, dat deur daardie
twaalf manne die Evangelie na die wêreld geneem kon word.
En Hy het gesê: “Vir hulle heilig Ek Myself.” Maak jouself
vir jou buurman se onthalwe, vir iemand anders se onthalwe.
“Moenie jou vryheid as ’n dekmantel gebruik nie,” het Paulus
gesê: “maar heilig julleself!” Gedra jouself in die buurt, soos ’n
regte Christen behoort. Laat jou kommunikasie wees, as jy jou
vyand ontmoet, heilig jouself vir sy onthalwe, sonder om te weet
wat jy mag doen.
72 Nou die seun te plaas. Eerste ding na die seun in was, hy ’n
seun geword het, maar dan vind ons uit sy gedrag is wat hom na
aanneming gelei het, of hy hom reg gedra het of nie.
73 En dis die—die pinkster…Nou laat ek julle net wys dat
Pinkster nie ’n denominasie is nie. Hoeveel Baptiste hierbinne
wat Baptiste was, wat die Heilige Gees ontvang het, laat ons
julle hande sien. Sien? Hoeveel Metodiste wat hierbinne is, wat
die Heilige Gees ontvang het, steek op julle hande. Hoeveel
Nasareners hierbinne het die Heilige Gees ontvang? Steek julle
hande op. Presbiteriane, wat die Heilige Gees ontvang het. Sien?
Lutherane. Ander denominasies, wat glad nie aan die Pinkster
behoort het nie, net aan een of ander denominasie behoort het,
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wat die Heilige Gees ontvang het, laat ons jou hand sien. Sien?
So dan is Pinkster nie ’n denominasie nie, dis ’n ondervinding.
74 Nou,God het jou in die LiggaamvanChristus ingeneem (Nou
wat doen Hy?) na jy jouself bewys het, jouself geheilig het met
jou goeie gedrag, gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, maak
nie saak wat die wêreld sê nie.
75 Ek—ek gaan hierdie baie hard vryf, sien, want…Ek bedoel
dit nie om onbeskof te wees nie. Ek—ek…moet—moet—moet
asseblief regtig nie, sien. Moenie regtig dink dat ek—ek gemeen
is nie. Ek—ek wil nie wees nie. Wat my bekommer, is ommense te
neem en vir hulle hierdie God-gestuurde Waarheid te preek, en
hulle sal reguit omdraai en net aanhou om dieselfde ding te doen,
en sê hulle het die Heilige Gees. Dit ruïneer jou net omtrent,
sien. Wat makeer? Hulle kom reguit terug na dieselfde ding, net
soos die kinders van Israel, hulle wou ’n koning hê sodat hierdie
koning oor hulle kon regeer en hulle laat maak soos die Amoriete
en die Amalekiete en die Filistyne.
76 Weet julle, dames, dat dit verkeerd is om langbroek te dra?
Weet julle dit? Weet julle dis verkeerd om die lokke van julle hare
af te knip? Weet jy dis verkeerd, meneer, vir jou om aan te hou
rook en te doen wat jy doen? Weet jy dis verkeerd van jou om nie
die man van jou huis te wees nie, jou vrou ’n humeur-aanvalletjie
kry en jou by die deur uitskop en jy sê: “Ja, seën jou hart, skat,
ek sal reguit terugkom”? Weet jy dat jy…Hoe kan jy ’n dienaar
in die Huis van God wees, wanneer jy nie eers jou eie huis kan
beheer nie? Dis presies reg. Weet jy, suster, dat jou man nie net
jou man is nie, maar hy is jou heerser? God het so gesê. Omdat
die man nie verlei was nie, die vrou was verlei. En julle predikers
sal aanhou om vroue pastore en predikers te maak in julle kerke,
en weet dat dieWoord van God dit veroordeel.
77 Julle sal aanhoudend die naam “Vader, Seun en Heilige
Gees” gebruik om te doop, wanneer daar nie een greintjie Skrif
daarvoor in die Bybel is nie. Ek wil hê ’n aartsbiskop of iemand
anders moet my wys waar enigiemand in die Bybel ooit gedoop
was in die naam van “Vader, Seun, Heilige Gees.” Ek wil hê
iemand moet vir my enigiemand wys wat ooit op enige ander
manier gedoop is behalwe die Naam van Jesus. Maar Johannes
s’n was nie…gedoop, hulle is gedoop in die geloof dat Hy sou
kom, maar hulle het nie geweet wie Hy was nie. Maar sodra hulle
dit besef het, moes hulle kom om weer oorgedoop te word in
die Naam van Jesus Christus. Ek wil hê iemand moet…Ek—ek
het vir die Gemeentes van God gevra, die ander predikers, die
Baptiste, Presbiteriaanse, en alles. Hulle wil nie—hulle wil nie
daaroor praat nie. Ek wil Skrif sien.
78 En dan is ek ’n “fanatikus,” huh, dan is ek “mal,” van my
verstand af, is ek ’n “malman,” net omdat ek probeer om julle
die Waarheid te vertel? Nou, dis—dis eerlik, broers. As ’n man
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uitverkoop is aan God, is jy geheel en al uitverkoop. Jy—jy—jy—
jy’s—jy’s opsy gesit, jy’s—jy’s ’n ander skepsel.
79 Baie word geroep, min word gekies. Ja, baie word geroep, jy
kry ’n roeping in jou hart: “Ja, ek glo God het my lief. Ek glo Hy
doen dit.”
80 Maar, broer, daardie, jy gaan so ver verlore wees soos die res
van hulle, want hulle sal daardie dag daar kom, selfs sê: “Here,
ek het duiwels uitgedryf in U Naam. Ek het al die res in U Naam
gedoen. Ek het genesingsdienste gehad. Ek het die Evangelie
gepreek. Ek het duiwels uitgedryf.”
81 En Jesus sê: “Gaan hier weg, Ek ken jou nie eers nie,
skynheilige. Dis hy wat die wil van My Vader doen!” Waarom
kan mense dit nie sien nie? Nou, ek weet dit skaaf. En ek—ek
bedoel nie dat dit moet seermaak nie, ek bedoel dit nie op daardie
manier nie. Maar, broer, ek—ek…
82 Lyk vir my of ons—ons aan die eindtyd is, en God is besig om
aan te neem, om Syne posisioneel in die Kerk, in die Liggaam
van Christus, te plaas. Nou, daar gaan nie te veel wees wat Hy
daarin gaan plaas nie, ek gaan dit vir julle uit die staanspoor
sê. Jy sê: “O, wel, daar gaan so ’n groot getal wees!” Maar Hy
het sesduisend jaar gehad om hulle uit te trek, ook. Onthou, die
opstanding kom en ons word saam met hulle opgeraap. Net ’n
paar van hulle, sien. Ondersoek jy jou verlossing, vinnig. Kyk
jouself deur en kyk wat verkeerd is. Sien? Kyk net—net wat
die probleem is. Ek weet dis—dis moeilik, maar, broer, dis die
Waarheid. Dis God seWaarheid. Aanneming!
83 Ons behoort so aan die brand te wees vir God, ons behoort
dag en nag aan die gang te wees. Niks behoort ons te kan stop nie,
en ons behoort so liefdevol en so aangenaam, en so barmhartig
en soveel soos Christus te wees in ons lewens. Dit verg elke dag
se lewe. Jesus het gesê: “Aanskou die lelies van die veld, hoe
dit groei, werk en spin; tog sê ek vir julle dat Salomo, in al sy
glorie, nie beklee was soos een van hulle nie.” Salomo het klede
gehad wat versier was met pragtige sy en naaldwerk en goed,
maar dit—dit het nie…dis nie waarvan Hy gepraat het nie. Vir
’n lelie om te kan groei, moet dit dag en nag werk. Waarom wil
jy hier opkom aan die dun puntjie van die tou? As die regverdige
skaars gered sal word, waar sal die sondaar, dis die ongelowige,
en die goddelose, die man wat die Woord hoor, weier om Daarin
te wandel…?Wat gaan ons noumaak? Sien? Nou dit…
84 Hierdie is, nou, hierdie is ons kerk. Ons het miskien vier of
vyf vreemdelinge onder ons. Maar hierdie is die kerk, ek leer
julle. Hierdie gaan op bandopnames. Ek wil hê mense wat na
bandopnames luister, onthou, hierdie is vir my kerk. Buite onder
die mense daarbuite, probeer genoeg van ’n heer wees om vir
hulle te vertel dat, om soort van te bly waar kan vertroetel word
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in hulle klein bietjie afgeroomde melk idees. Maar wanneer dit
kom by regtig dieWaarheid neerlê, kom ons lê Dit neer.
85 Aanneming, posisioneel plaas! Waar is hulle? Wys my waar
hulle is. God wat Sy kinders eenkant toe roep deur manifestasie.
Hulle hoef nie een woord daaroor te sê nie, julle het gesien iets
het gebeur. Posisioneel Sy seun geplaas, hom in orde gekry deur
presies dieselfde dinge. Hy—hy’s in net soveel gesag, sy woord is
net so goed soos ’n Aartsengel, beter. Die seunwas aangeneem, op
’n hoë plek geplaas, daarbuite gesit, sy kleed verander, sy kleure
verander. Die vader het ’n seremonie gehad, gesê: “Hierdie is my
seun, van nou af is hy ’n goewerneur. Hy’s die heerser. Hy is oor
my hele erfenis. Alles wat ek het, behoort aan hom.” Dis reg. Dan
kan ons teruggaan na dieselfde, Elah, Elah, Elohim, Elohim, sien,
waar Hy selfbestaande is. En dan terugkom deur JehovaWat iets
gemaak het, Hy het die mens heerskappy oor die aarde gegee.
Waarvoor wag ons? Die manifestasies. Die aarde sug. Kom ons
gaan daarnatoe en lees dit. Goed.

…voorbeskik…om ons as sy kinders vir homself aan
te neem…na die welbehae van Sy wil,
Tot lo-…tot lof van die heerlikheid van sy genade,…

86 Wat is Sy genade? Voorheen, toe Hy nie ’n Vader was nie;
het Sy genade, Sy liefde, vir Homself ’n kind gemaak, dat ons
voorbeskik kon word tot die aanneming van kinders, tot die lof
van Sy genade. Sien?

…waarmee hy ons aanvaarbaar gemaak het in die—
die (die Persoon) geliefde, wat Christus is.

87 Ons aanvaarbaar gemaak het hoe? Deur Hom. Hoe kom ons
inHom?Deur eenGees, almal inHom ingedoop. Luister.

In wie het ons die verlossing deur (die) sy bloed,
die vergifnis van s-o-n-d-e-s na die rykdom van sy
genade…

88 Hoe kan jy voorbeskikking preek, van God se voorkennis en
bepaling, as daar nie ’n versoening iewers is nie? Waarom is dit?
Elke dag maak jy ’n fout, elke dag doen jy verkeerd. Maar as
jy wedergebore is, man of vrou, sodra jy die fout maak, weet
God jy’s jammer daaroor. Jy sou in die teenwoordigheid van—
van President Roosevelt of enigiemand anders staan, en sê: “Ek’s
verkeerd, God vergewe my vir hierdie ding.” Hoekom? En daar’s
waar die Bloedversoening…
89 Julle let daardie “s-o-n-d-e-s” op. ’n Sondaar is ’n sondaar,
hy doen nie sondes nie. Maar die kerk doen sondes, doen
verkeerd, kry ’n verkeerde gedagte, verkeerde indruk, kry
gewetensbesware, steier soos ’n klein kindjie wat loop, wat
probeer leer om te loop. Hy weet net nog nie hoe om goed te loop
nie, want hy’s ’n klein seuntjie. Maar ons het ’n Hand wat van
bo af uitreik as ons…ons vang en ons stabiliseer, en sê: “Gee
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hierdie tree so, seun.” Hy tel ons nie op en gee ons pak omdat ons
’n fout gemaak het nie, Hy slaan ons nie dood omdat ons probeer
loop nie. Hy het ons lief soos wat ons ons kinders liefhet.
90 ’n Regte, egte pappa sal nie sy kind slaan wanneer hy
probeer loop, as hy op die vloer neerval nie. Net ’n groot sterk
hand uitsteek en hom optel, hom met altwee hande beetkry, sê:
“Hierdie is hoe jy dit doen, seun. Loop soos hierdie.”
91 Dis wat God met Sy Kerk doen! Reik uit en kry hom in Sy
arm, tel hom op en sê: “Loop soos hierdie, seun. Hier, moenie—
moenie—moenie dit so sê nie, praat dit soos Hierdie. Nou, ek gee
nie om wat die kerk sê, wat hierdie sê, wat daardie sê nie, sê jy
dit soosHierdie. SoosHierdie, dit is Dit! AsMyWoord Dit preek,
bly jy reg Daarby, stap saam met Dit. Bly reg Daarby. Maak nie
saak wat almal sê nie, bly net Daarby. Wandel soos Hierdie. Dis
hoe jy jou treë moet gee.”
92 Ons sondes; ’n versoeningsliefde vir ons sondes, of ons sal
nooit ’n kans hê nie. Hoe ons net kan anker op daardieWoorde!

…na die rykdom van sy genade;
Wat hy—hy oorvloedig…

93 Wat is “oorvloedig”? O, goeiste! Waar Hy oorvloedig: “groot
hope daarvan.”

…hy oorvloedig teenoor ons bewys het in allewysheid
en verstand;

94 “Verstand, al die wysheid wat hy aan ons bewys het.” Met
alle “wysheid,” nie wêrelds nie. Die wysheid van die wêreld is
dwaasheid vir Hom, en die wysheid van God is dwaasheid vir die
wêreld. Net soos dag en nag, kan een nie saamstemmet die ander
een nie. Maar wanneer die son begin opkom en dagtyd kom, vlug
die nag van plek-tot-plek. En wanneer die Lig van die Evangelie
begin inkom, begin al die dinge van die wêreld net vervaag. En
wat doen dit? Hy gee oorvloedige Sonlig vir Sy kinders, wat in die
Gees wandel, gelei deur die Gees van God, in die rykdom van Sy
genade, met alle verstand enwysheid, begrip, en skerpsinnigheid
om te weet hoe om te wandel. Jy sien dis verkeerd, wees dan
versigtig wat jy doen, hoe jy…As dit verkeerd is, wees selfs
versigtig hoe jy dit benader. Verstandig! Wees baie oplettend,
baie seker dat jy weet hoe om dit te benader. Wys soos ’n slang,
skadeloos soos ’n duif. Dis wat Jesus gesê het.
95 O, hierdie is goudklonte, vriende! Ons kan net dag na dag
daarop bly. Is hulle nie wonderlik nie? Verstand, wysheid, wat
Hy oorvloediglik aan ons gegee, uitgestort het! Ons nie ’n lepelvol
gegee nie, maar ’n skopgraaf geneem en dit net aanhou gooi soos
daardie. Oorvloedig aan ons gegee, wysheid met begrip van Sy
genade! O, onuitspreeklike genade, hoe soet die klank!

Nou, wat hy oorvloedig teenoor ons bewys het in alle
wysheid…verstand;
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Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil
bekend gemaak het,…

96 Met wie praat Hy? Denominasies? Asseblief, my broers,
moenie dink ek veroordeel julle denominasie nie, ek doen dit
nie. Ek probeer julle vertel dit was verkeerd van die begin af.
Jesus het gesê: “Gaan verkondig die Evangelie,” ons het gegaan
en denominasies gemaak. Dis hoekom ons Dit nie het nie, ons
volg die wysheid van diemens. As Calvyn kon opstaan!

97 Wel, ek het nie lank gelede nie, gestaan by die graf van ’n
groot man, ’n groot hervormer. En ek het gedink: “Wat ’n groot
man was hy nie!” Hy was! Wel, dit…Ek sal nie…Dit was John
Wesley. En ek het gedink: “As JohnWesley vandag uit hierdie graf
kon opstaan en die toestand van sy kerk sien, sou hy skaam wees
vir sy naam!” John Wesley was ’n goddelike man, ’n brandende
hout wat uitgehaal is, soos hy dit genoem het. JohnWesley was ’n
heilige manwat in God geglo het, en Hom tree vir tree gevolg het.
Maar na John gesterf het, het hulle gesê: “Ons sal ’n kerk vir John
maak sodat ons ’n kerk sal hê, en ons sal dit die Metodiste kerk
noem as gevolg van sy metode van heiligmaking as die tweede
werk van genade.”

98 Toe het hulle ’n kerk gemaak, en vandag ontken daardie
kerkmanne alles waarvoor JohnWesley gestaan het. JohnWesley
het Goddelike genesing gepreek. JohnWesley het in die doop van
die Gees geglo. John Wesley het in al die herstel van die gawes
geglo. JohnWesley, Martin Luther, baie van daardie groot manne
het in tale gepraat en uitleg gegee. En as jy, vandag, in tale sou
praat in ’nMetodiste kerk of ’n Lutherse kerk, sal hulle jou by die
deur uitskop. Wat makeer? Reg op die tyd waar ons seuns moet
plaas, watmakeer? Hulle het iets anders aangeneem, omdat hulle
nie die verborgenheid van God ken nie. En hulle sal dit nooit ken
deur ’n kweekskool nie!

99 Laat ek net iets vir julle lees. Is dit reg so? Goed. Kom ons
blaai oor, ek het iets hier neergeskryf. Kom ons vind uit hoe
Paulus…Nou, hier, hier’s die leraar van hierdie Boodskap. Kom
ons gaan na Handelinge 9:5, net ’n oomblik. Luister na hoe
Paulus hierdie Openbaring gekry het, wat ook al gebeur het.
Nou, in Handelinge 9 begin ons lees, soos hierdie. Hierdie is
Sondagskoolklas, so waarom nie—waarom dit nie lees nie? Laat
my weet wanneer ek uit is…?…

Maar Saulus, wat nog dreiging…geblaas het
(O, daardie klein haak-neus, humeurige, gemene
Joodjie!)…moord teen die dissipels van die Here, het
na die hoëpriester gegaan,

En van hom briewe gevra aan die sinagoge in
Damaskus, sodat as hy mense sou vind…
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100 “Ek sal hulle gaan opsoek! As ek hulle net kan kry, man, wat
ek aan hulle sal doen!” Sien? “As ek hulle net kan kry!” Maar hy
was voorbeskik!
101 Hoe weet jy daardie ou dranksmokkelaar hieronder is nie
voorbeskik tot die Lewe nie? Hoe weet jy daardie ou straatvrou
waarmee jy nie eers wil praat nie, hoe weet jy dat ’n handdrukkie
en haar uitnooi na die kerk toe, nie ’n heilige van God van haar
sal maak, oorkant in die Hiernamaals nie? Wanneer…Hoe weet
jy sy’s nie? Dis wat ons nie weet nie. Maar dis ons plig. Soos ’n
visserman ’n net in die see gegooi en uitgetrek het, hy het paddas,
visse, akkedisse, waterspinnekoppe, en al die res uitgebring,
maar sommige van hulle was vis. Hy het nie geweet nie, hy het
net die net uitgegooi. Dis wat ons doen. Hou vir Paulus dop.

…briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat
as hy mense sou vind wat in hierdie Weg was, manne
sowel as vroue, hy hulle kon boei en hulle na Jerusalem
toe kon bring. (Broer, hy was regtig rof!)

Toe hy op sy reis naby Damaskus kom: straal daar
skielik om hom ’n lig van die hemel af…

102 “Daar het ’n priester in die pad opgekom, Doktor F. F. Jones,
en vir hom gesê: ‘Jy het nou ’n kweekskoolondervinding nodig,
seun, en ek glo God kan jou gebruik.’” Sou dit nie ’n verskriklike
lelike Skrif gewees het, om dit so te lees nie? Nou, dis net soveel
sin…Ek sê dit nie vir ’n grap nie. Dis, ons, dis net soveel sin as
wat ons vandag daarvan kan maak. “Jy weet, jou moeder was
’n goeie vrou, ek glo jy sal ’n goeie prediker maak.” Kyk wat
gebeur het.

En toe—en toe hy op sy reis naby Damaskus kom:
straal daar skielik rondom hom, ’n lig… (Sjoe, begin
bonatuurlik!)…’n lig van die hemel af:

En hy val op die grond, en hy hoor ’n stem sê…Saul,
Saul, waarom vervolg jy my?

En hy sê: Wie is u, Here? En die Here sê vir hom, Ek is
Jesus wat jy vervolg: en dit is hard vir jou om teen die
prikkels te skop.

En terwyl hy gebewe en verbaaswas, en gesê het, Here,
wat wil u hê…ek doen? En die Here antwoord hom,
Staan op, en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word
wat jy sal doen.

103 En die mans het saam met hom gereis, en het aangegaan,
en hulle het ’n man gevind. Ananias, daaronder, het ’n visioen
gesien. Alles bonatuurlik! En ou Saul, daardie ou gemene kêrel!
Hierdie Ananias het ’n visioen gesien, gekyk in sy huis. Hy was
’n profeet, besig om te bid in sy huis, en hy het ’n visioen gesien.
Hy…Die Here het met hom gepraat en gesê: “Daar is ’n man
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wat daar oorkant in die pad afkom, net so blind soos ’n mol, en
sy naam is Saul, hy’s Saul van Tarsus.”
104 Hy het gesê: “Here, ek het groot dinge gehoor. Moet my
nie stuur nie, ek’s ’n klein mannetjie. Moenie my agter hom
aanstuur nie.”
105 Hy het gesê: “Maar, kyk, op sy pad ondertoe, het Ek vir hom
’n visioen gewys. Ek het aan hom verskyn in die Vuurkolom. Ek
het hom met blindheid geslaan net so blind as wat hy kan wees.
En Ek moes hom verblind en hom afbreek voor Ek enigiets uit
hom kon maak. Sien, Ek moes al sy teologie afbreek. Julle weet,
hy was—hy was—hy was ’n groot kêrel in een van daardie kerke
daarbo. Hy het allerhande grade gehad, dit was nie nodig dat hy
moes opskerp op enigiets nie, maar,” het Hy gesê: “wat Ek moes
doen, was om dit alles uit hom uit te haal.”
106 Dit was die ding. Dit was nie kry meer in hom in nie, maar
haal dit uit hom uit. Ek dink dis wat fout is met baie van ons
kerkmanne vandag; haal uit julle uit, waar God die Heilige Gees
in hulle kan insit. Haal uit! Daar, hy het gesê hy…
107 En hy het gesê: “Here, maar hierdie—hierdie—hierdie man is
’n verskriklike man.”
108 Hy het gesê: “Maar, kyk, hy bid. Nou, gaan jy af deur ’n
sekere straat en jy sal by ’n fontein kom. Gaan daardie fontein
aan die linkerkant verby, en gaan af. Daar sal ’n wit huis
wees, gaan soontoe en klop aan die deur. Hy lê net daar in
die voorportaal, dis so ver as wat hulle hom ooit gekry het. Lê
jou hande op hom, vat hom af na die rivier van Damaskus toe,
en doop hom in die Naam van Jesus. Want, ek sê jou wat ek
gaan doen, hy sal baie dinge vir My moet ly, want hy is My
boodskapper aan die Heidene.” Amen!
109 “Wel, nou, wag ’n bietjie, Here! Nou, watter skool sal ek
aanbeveel?” Ek sê julle wat ons sal doen, kom ons lees Galásiërs
en vind uit. Net die volgende—volgende hoofstuk net voor dit.
Kom ons kry Galásiërs 1, en begin by die 10de vers, en kom
ons vind uit na watter skool toe het Paulus gegaan, watter
kweekskool, en wie se hande is op hom gelê, en, o, alles wat
plaasgevind het. Galásiërs die 1ste hoofstuk. Om tyd te spaar,
kom ons begin omtrent by sy bekering, die 10de vers.

Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? of
probeer ek om mense te behaag? want as ek nog mense
wil behaag, dan sou ek nie die dienskneg van Christus
wees nie.

110 O, my, my, goeiste! Mag ek net ’n ietsie sê voor hierdie hier.
Galásiërs 1, kry die 8ste hoofstuk. Hoeveel weet dat Paulus die
eenwaswat daardiemenseweer laat oordoop het in Jesus’ Naam,
Handelinge 19? Was beslis. Laat ons net ’n bietjie hierbo neem,
die 8ste—8ste vers.
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…al sou ons of ’n engel uit die hemel, aan julle
’n evangelie verkondig in stryd met wat ons vir julle
verkondig het, laat hom ’n vervloeking wees.

111 Waar het jy hierdie Evangelie gekry, Paulus?Die 9de vers.
…ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer, As

iemand aan julle ’n evangelie verkondig in stryd met dié
wat julle gehoor, ontvang het, laat hom ’n vervloeking
wees.

112 Of hy nou ’n aartsengel is, of hy nou ’n biskop is, of hy nou ’n
algemene opsiener is, of hy nou Doktor So-en-so is, wie hy ook al
is, as hy nie die waterdoop in die Naam van Jesus Christus preek,
die doop van die Heilige Gees nie, nie die herstel van die gawes,
die Koms van Christus, al hierdie dinge, preek nie, laat hom ’n
vervloeking wees! As hy enige van hierdie Woord hier probeer
neem en sê dis vir ’n ander dag en dit oorkant op een of ander
nuwe fandango idee plaas wat ons by een of ander kweekskool
geleer het, laat hom ’n vervloeking wees!
113 Kom ons lees verder, sien hoe Paulus dit gekry het, sien hoe,
wat ek vanmôre vir julle probeer sê.

Soek ek dan nou die guns van mense, of van God?
of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense
behaag, dan sou ek nie ’n dienskneg van Christus wees
nie.

114 Hoe kan ek enigiets verwag, hoe kan ’n man wat vir God
liefhet, en ’n prediker, veral, verwag om enigiets te doen behalwe
gehaat te word deur mense? Mense sal jou haat. Wel, hulle het
gesê…Jesus het gesê: “As hulle My, die Meester van die huis
noem…Ek’s die Meester, die grootste van julle almal. Ek’s die
een wat meer wonderwerke kan doen en meer met die Heilige
Gees doen as almal van julle, want ek het die hele volheid in
My. En as hulle My ‘Beëlsebub’ noem, hoeveel te meer gaan hulle
julle noem? Maar,” gesê: “moet glad nie dink wat julle sal sê nie,
want dit sal nie julle wees wat spreek nie, dit sal die Vader wees
wat in julle woon, wat die praatwerk sal doen op daardie tyd.
Bly net reg by die Woord.” En Hy, toe Hy die Boek klaar geskryf
het, het Hy gesê: “Enigiemand wat een Woord uit hierdie Boek
sal wegneem of een woord Daarby sal voeg, dieselfde sal uit die
Boek van die Lewe uitgehaal word, vir hom.” God help ons om
reg Daarby te bly!
115 Nou die volgende vers, laat ek nou lees, nou vinnig lees.

Maar ek maak bekend…(Dis, neem julle na die
Oordeel.) Ek ek maak aan julle bekend, broeders, dat
die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens
is nie.
“Nou, ek’s nie Metodis, Baptis, Presbiteriaans, of Pinkster

nie; dit was nie na die mens nie. Ook nie…”
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Want ek het dit ook nie van ’n mens ontvang, of geleer
nie,…

116 “Ek het dit nie van ’n mens ontvang nie, geen kweekskool,
geen doktor, geen godsgeleerdheid, geen skool van geleerdheid
nie. Ek het dit nooit op daardie manier ontvang nie, ek het dit
nooit so geleer nie, ek het dit nooit so gekry nie, dit het nooit so
namy toe gekom nie.” Hoe het dit dan gekom, Paulus?

…geleer nie, maar deur ’n openbaring van Jesus
Christus.

117 “Toe Christus Homself aanmy openbaar het, dat Hy die Seun
vanGodwas, toe die Vuurkolom opmy geval het daardie dag, het
ek gesê: ‘Wie is U, Here?’ Hy het gesê: ‘Ek’s Jesus.’”
118 Nou, gaan ek vir julle wys wat—wat met hom gebeur het.
Nou, net nou as ’n kêrel ondervinding gehad het, sou hulle hom
tien jaar wou gee om Grieks te leer, en nog tien jaar om iets
anders te leer, en teen daardie tyd is hy gedaan. Kyk.

…dit ook nie van ’nmens ontvang, of geleer nie, maar
deur ’n openbaring van Jesus Christus.
Want julle het gehoor van my gesprekke in vroeër tye

in die Joodse geloof,…
119 “Ek was ’n groot doktor, jong. Ek het dit gehad.” Hy is
geleer onder Gamaliël, die hoogste leraar wat hulle in die land
gehad het. Hoeveel weet dat Gamaliël een van die groot, grootste
leraars was? Ja, meneer. “My Joodse godsdiens, jong, ek het dit
agtermekaar gehad; ek het presies geweet hoe om die Apostoliese
Geloofsbelydenis op te sê en al daardie dinge, julle sien. Ek het
geweet hoe om al die oggendgebede op te sê en die mense te
seën.” Sien?

…dat ek die gemeente van God uitermate vervolg, en
dit dan verwoes het:
“Hoe ek probeer het om daardie klomp holy-rollers te stop!”

Sien? Sien?
En dat ek in die Joodse geloof vooruitgegaan het…

120 “Ek was ’n groot man. Man, ek regtig…Ek het gedy, ek het
hulle gewys ek kan hulle onderdruk, want ek het vir Stefanus
doodgemaak en klomp ander goed wat ek gedoen het. Sien wat
ek gedoen het!” Hoe hymedoënloos vervolg het!

Ek in die Joodse godsdiens vooruitgegaan het bo baie
van my leeftyd onder my stamgenoot, terwyl ek veral ’n
yweraar was vir die oorlewering van hulle voorvaders.

121 Nou, onthou, nie die Woord van God nie, “die oorleweringe
van die vaders,” tradisie van die kerk, met ander woorde. “Ek
reken ek was deur en deur ’n Metodis, ek was deur en deur ’n
Baptis, ek was deur en deur ’n Pinkster.” O, is jy? Ek wil deur en
deur God wees. Ja, dis reg. Sien? Goed.
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…oorleweringe van my vaders.

Maar toe dit God behaag het,…(o, o, Paulus, hier
kom jy)…wat my afgesonder het van die skoot van my
moeder af, wat my selfs in hierdie wêreld gebring het,
en my deur sy genade geroep het,

Om sy Seun in my te openbaar,…

122 Hoe is dit? “Die Heilige Gees in my! Dit het God behaag om
my te neem, wat afgesonder het van my skoot, en my die Seun
gegee het, wat die Heilige Gees is in die vorm van die Gees, in
my, om Homself in my te openbaar.” O, goeiste! Sjoe! Ek—ek—ek
glo ek wil net ’n bietjie skree.

123 Kyk, laat ek jou vertel, broer. Toe dit God behaag het!
O, halleluja! Toe dit God behaag het! ’n Dronklap vader. ’n
Moeder…God seën jou, mamma, ek sê niks teen jou nie. Maar
’n moeder wat niks meer van God geweet het as wat ’n konyn van
sneeuskoene geweet het nie. En ’n vader wat dronk in die strate
gelê het. En met nie eers skoene om skool toe mee te gaan, en
lang hare in my nek af, en almal wat my gehaat het omdat ek ’n
Kentuckiër hier oorkant in Indiana was. En hoe, o, hoe dit net ’n
stink prentjie was. Maar dit het God behaag! Amen! Dit het God
behaag, Wat my afgesonder het van die skoot van mymoeder, dat
Hy Sy Seun in my kon openbaar, deur ’n prediker van die Woord
te maak, wat net reg Daarby sou bly, wat visioene en tekens en
wonders en wonderwerke sou wys. En, o, goeiste!

124 Sien waarvan Hy gepraat het? Dit het God behaag om dit
te doen! Hoe? Luister goed. “Om te op-…” Neem nou die
16de vers.

om sy Seun in my te openbaar, sodat ek hom onder
die heidene sou verkondig; het ek dadelik nie die kerk
geraadpleeg nie:

125 “Ek het nooit na enige biskop gegaan en hom gevra wat ek
moet doen nie. Ek het nooit na enige vlees en bloed toe gegaan,
enige organisasies of enigiets anders nie. Ek het nooit enigiets
met hulle te doen gehad nie. Ek het nooit enige vlees en bloed
geraadpleeg nie. Ek het ook nooit opgegaan na Jerusalem na al
die groot heilige priesters en die heilige vaders, en al daardie,
en gesê nie: ‘Nou, julle weet, ek het ’n visioen gehad, wat ek
daaromtrent moet doen? Ek het die geseënde Here Jesus in ’n
visioen gesien.’ Hulle sou sê: ‘Gaan hier uit, jy!Wat’s…Jou holy-
roller! Wel, wat het met jou gebeur?’ Nee, ek het al hulle grade
gehad van die begin af. Gehad…”

126 En Paulus het hier gesê, ek kan julle in die Skrif wys, dat hy
gesê het hy moes alles vergeet wat hy ooit geleer het, en dit ag as
niks, sodat hy Christus kon ken. O!
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En ook nie na Jerusalem opgegaan na dié wat voor my
apostels was nie; maar ek het na Arabië vertrek en weer
teruggekom na Damaskus.
En vervolgens, drie jaar daarna, het ek na Jerusalem

opgegaan om met Petrus kennis te maak, en vyftien dae
by hom gebly.

127 En soos ons verder lees, vind ons uit dat hy en die apostel
Petrus mekaar nog nooit in die lewe gesien het, nooit mekaar
geken het, nog nooit mekaar gesien het nie, maar toe hulle
ontmoet het, het hulle dieselfde Evangelie verkondig. God het
’n skool. Sien? Ja!
128 Hier was Petrus, wat opgestaan het op die Dag van Pinkster,
gesê het: “Bekeer julle, en word elkeen van julle gedoop word in
die Naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, julle sal
die gawe van die Heilige Gees ontvang.”
129 Filippus het gesê: “O, hoe wonderlik is dit! Ek moet ook iets
doen. Onder na…Ek is onder na Samaria toe geroep.” Soontoe
gegaan en kon in die straat getuig. Eerste ding, het ’n siek
persoon gekom, hande op hom gelê, en begin hop en spring. Gesê:
“Prys God, hier is ons!” Begin om ’n groot byeenkoms te hou. Hy
het gesê: “Julle het die Heilige Gees nodig.” Hy het gesê: “Wat
julle moet doen, julle moet gedoop word in Jesus’ Naam.” So
hy het hulle, elkeen, buitentoe geneem en hulle almal gedoop in
Jesus’ Naam. Gesê: “Komaan, Petrus, lê nou jou hande op hulle.”
En hulle het die Heilige Gees ontvang.

Petrus, bo by die huis van Cornelius, dieselfde.
130 Paulus het hom nog nooit eers gesien of niks van hom gehoor
nie. Maar hy het deur die boonste landstreke van Efése gereis,
en hy het sekere dissipels gevind. Hy het ’n Baptiste prediker
gevind, hy was, Apollos, ’n bekeerde advokaat, slim, briljant, wat
die Ou Testament geneem het en Daardeur bewys het dat Jesus
die Seun van God was. Ja, meneer, hy was ’n slim man. En hulle
het geskree, hulle was vol vreugde. Die Bybel het so gesê. Lees
die 18de en die 19de hoofstuk van Handelinge en kyk of dit nie
so is nie. Hulle was vol vreugde, hulle het gedans in die Gees, en
oral rondgehardloop, julle weet. Paulus het gesê: “Maar het julle
die Heilige Gees ontvang nadat julle geglo het?”
131 En aan julle Baptiste broers wat dit in die mense se keel
probeer afdruk, en gesê het dat die oorspronklike Grieks gesê
het: “Het julle die Heilige Gees ontvang nadat, of toe julle geglo
het?” Ek daag julle uit om vir my die Grieks te bring! Ek het die
oorspronklike Grieks in my eie besit. Ek het ook die Aramees,
en die Hebreeus, ook. Elkeen van hulle sê: “Het julle die Heilige
Gees ontvang nadat julle geglo het?”
132 “Deur geloof word jy gered,” dis jou geloof in God. Die Bloed
hou jou skoon van sonde, omdat dit ’n offer maak. Die Bloed
red jou nie, die Bloed hou jou skoon. Hoe word jy gered? “Deur
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geloof word jy gered,” en dit deur God se voorkennis, wat jou
roep. Jy word gered, en die Bloed maak ’n versoening, wat jou
die heeltyd skoon hou. En dan word jy, deur een Gees, gedoop
in die Heilige Gees, in die gemeenskap van die heiliges, en in die
gemeenskap van die Heilige Gees in, om gelei te word deur die
Gees, om tekens, wonders te doen.
133 Wag, wat kom, wag vir iets, net binnekort sal ons dit kry,
hoop ons kry in elk geval. Ek het julle gevra om my op hierdie
tyd te roep, nie waar nie? Het net gebeur dat ek daarna gekyk
het. Net ’n—net nog ’n woord of twee. Net ’n…Dis—dis net nog
’n bietjie.
134 Hoe lank hou hierdie verlossing, hoe lank? Watter soort
verlossing is dit? Van kerk na kerk? Van…Kom ons blaai na
Hebreërs 9:11, net ’n oomblik, net—net om te kyk om te sien
hoe lank, net vir ’n paar minute. Blaai oor na die Boek van
Hebreërs en kom ons—kom ons vind uit net hoe lank hierdie
verlossing hou. Sien watter soort verlossing dit is. Kom ons lees
nou Hebreërs 9:11.

Maar Christus wat ’n Hoëpriester raak van die
toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte
tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil
sê,…(Nou hierdie is dieselfde leraar, Paulus, sien.)…
wat nie aan die skepping…hierdie skepping behoort
nie;
Ook nie met die bloed van bokke of kalwers nie,

maar met sy eie bloed, het hy eenmaal (hoeveel
keer? Eenmaal!) ingegaan in die heiligdom, ewige
verlossing…(verlossing vir ’n week, verlossing tot die
volgende herlewing? Watter soort?)…teweeggebring.

135 Wat beteken die woord “Ewige?” In Christus, na ek geglo
het…Niemand kan vir Jesus, “Christus” noem nie, net deur die
Heilige Gees. Daarom is daar drie klasse mense: ongelowiges,
skyngelowiges, en gelowiges. Maar diegene wat geglo het tot die
Ewige Lewe, het in die howe ingegaan.
136 Neem die ou tabernakel, wat was die eerste ding wat hulle
gedoen het? In die howe ingegaan, die Heiden. Die volgende was
die koperaltaar, waar hulle die offerhande gewas het by die goue
waskom. Die volgende was die doodmaak van die offerhande, en
die sprinkel van die bloed op die altaar. Dan, eenmaal ’n jaar, het
gesalfde Aäron, o, (waarmee?) met die Roos van Saron parfuum,
met kosbare olie wat parfuum daarin gehad het, het hulle dit op
sy hoof uitgegooi, dit het afgeloop tot onder by die soom van sy
kleed. Kyk hoe hierdie man agter daardie gordyne moes ingaan,
eenmaal ’n jaar, wat voor hom die bloed vir die Genadetroon
gedra het. En hy het een jaar sy staf ingeneem en dit vergeet.
Toe hulle dit gaan soek het, het dit klaar gebot en geblom. ’n Ou
stok wat hy miskien veertig jaar lank in die woestyn gedra het,
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neergelê in daardie Heilige Plek! Kyk, toe hulle daardie bloed
van die verbond geneem het, die bloed, was hy gesalf. En hy
het klere aangehad wat klein klokkies aan hulle gehad het, ’n
granaat en ’n klokkie. En daardie man moes op so ’n manier loop
dat elke keer wat hy sy been beweeg het, en so beweeg het, en
sy tree gegee het, het hulle gespeel “Heilig, heilig, heilig, vir die
Here. Heilig, heilig, heilig, vir die Here. Heilig, heilig, heilig, vir
die Here.” O, goeiste!
137 Waarvan praat ek? Hoor Dit, Branham Tabernakel! Julle
het julle kans gehad. Wanneer ’n man eers gesalf is met die
Heilige Gees, om aangeneem te word in die familie van God, om
posisioneel geplaas te word deur die Vader, en hierbuite in ’n
diens geplaas is, in sy doel van sy lewe, of waarvoor God hom
geroep het, moet sy wandel wees “Heilig, heilig, heilig, vir die
Here. Heilig, heilig, heilig!”

“O, jy moet afdraai na hierdie kant enwees…”
“Heilig, heilig, heilig, vir die Here.”
“O, jymoet alles glowat die ouderling gesê het, hierdie.”

138 Maar: “Heilig, heilig, heilig, vir die Here.” Laat Sy Woord
eerste wees, laat Dit al wees wat daar is, gesink, gevestig in jou
hart! Jou wandel moet in die Woord wees. “Heilig, heilig, heilig,
vir die Here.”
139 “O, as jy net hiernatoe sal kom! Ek sal jou sê wat ons doen,
ons sal organiseer, jou in ons organisasie sit, jy sal ’n groot
man wees.”
140 “Heilig, heilig, heilig, vir die Here. Heilig, heilig, heilig vir
die Here.” Beweeg aan!
141 Maak geen verskil wat enigiemand sê nie: “Herroep hierdie
bandopnames! Doen dit! Doen dit! Doen dat! Doen dat, die
ander!”
142 “Heilig, heilig, heilig, vir die Here.” Jy het jou oë gerig
op Golgota, en daar’s niks wat jou gaan stop nie! Jou einste
lewenswandel, jy wandel op die Koning se Hoofweg, gesalf met
die kosbare Salwingsolie, besig om in die Allerheiligste in te
beweeg. Sjoe! Amen. Goed.
143 Paulus het gesê hy het Dit nie by die mens gekry nie. Nou
wat sê hy, terug aan die Galásiërs, ons les? “Nadat Hy die
verborgenheid van Sy wil bekend gemaak het.” Wat is Sy wil?
“Die verborgenhede van Sy wil bekend gemaak.” Julle wat dit
neerskryf, die 9de vers. Nou gaan ek baie vinnig maak en hierdie
uitkry, want ons raak laat.
144 O, elke Woord is so ’n…?…O, elke Woord is ’n goudklont.
Jy kan Dit net neem en Dit aanhou blinkvryf. Jy kan grawe,
ek kan…Jy kan een van daardie Woorde daaruit neem, dit
oorkant na Genesis toe neem en dit blinkvryf, dit oorkant na
Eksodus toe neem en dit weer blinkvryf, jy kan dit oorkant na
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Levitikus toe neem en dit weer blinkvryf, en, tyd wat jy oorkant
by Openbaring kom, is Dit elke deeltjie Jesus! Amen. Jy kan dit
net soveel blinkvryf as wat jy wil, dit sal Jesus wees wanneer
jy tref—wanneer jy Openbaring tref. Want, Hy het gesê: “Ek is
Hy wat Was, Wat Is, en Sal Kom. Ek is die Wortel en Nageslag
van Dawid, die Môrester. Ek’s Alfa, Omega.” Dis A en Z in die
Griekse alfabet. “Ek is van A tot Z. EK IS! Ek’s die Alles-in-
alles.” Dis reg. “Ek’s Hy wat lewendig was en dood was, en vir
altyd lewe. Ek het die sleutels van die dood en die hel.” O, goeiste!
Elke goudklont wat jy hier optel en dit begin blinkvryf, sal dit
reg in Jesus in blinkvryf.
145 Nou, net ’n bietjie later en ons sal—ons sal—ons sal—ons sal,
ons sal stop. Ja. Waarvoor wag ons, dan? Waarvoor is julle hier
in die diens? Wat’s die doel daarvan? Waarvoor sug die wêreld?
Waarvoor hang die atoombom daar oorkant, wat is die molekules
en die atome? En, o, waaroor gaan dit alles?
146 Blaai, Romeine die 8ste, net ’n oomblik. Waarvoor wag
dit? Waarvoor wag dit alles? Wat’s die tyd? Romeine, die 8ste
hoofstuk, en kom ons begin en lees vanaf, o, ek sou sê die
agtst-…Kom ons begin by omtrent die nege-…die 19de vers,
en net—net hier lees om dit baie soet te maak—te maak. Dis
reg. Ek weet waarnatoe julle daar gaan. Goed. Romeine, die 8ste
hoofstuk, ek glo ek’s nou reg. Ja, meneer. Die 8ste hoofstuk, en
kom ons begin hier by omtrent die 18de vers. Kom ons begin net
by die 14de vers.

Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié
is…seuns van God. (Dis reg.)
Want julle het nie ontvang ’n gees van slawerny om

weer te vrees nie;…
147 “O, wonder of ek net kan uithou. Ooo, as ek nou net kan
uithou!” Niks uithou nie! Dis nie of ek uitgehou het nie, dis of
Hy uitgehou het. Ek’s nou in Hom, sien.
148 Wel, julle sê: “Wel, as ek in Hom is!” Nou julle—julle
Presbiteriane sê: “Ag, ons het Dit altyd geglo.” Maar julle lewens
bewys dat julle nie, behalwe as julle die soort lewe lei wat Hy
gelei het, julle dieselfde Evangelie glowatHy verkondig het.
149 Julle sê: “Ag,” sê die Baptiste: “sekerlik, ek glo in Ewige
sekuriteit.” En gaan hier uit en rook sigare en gaan na danse
toe, en vroue sny hulle hare, verf hulle gesigte en tree op soos ek-
weet-nie-wat-nie? Julle vrugte bewys dat julle Dit nie glo nie.

Wanneer ek sê: “Glo jy in Goddelike genesing?”
“O, Doktor Jones het gesê dit was so, dit was in die

vroeë dae.”
150 Nou, jou skynheilige! Wat makeer jou? Jou arme misleide
kind. Jy’s so ver van die Evangelie af dat dit ’n jammerte is.
Jy is op ’n dwaalspoor op een of ander pad op ’n brandende
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ashoop. Kan jy nie hier sien wat Hy gesê het nie? Dat, elke gees
wat bely dat Jesus nie nou in die vlees gekom het nie, van die
verkeerde gees is. Die Bybel het gesê Jesus Christus is dieselfde
gister, vandag, en tot in ewigheid. Wat Hy toe gesê het, is Hy nou,
is Hy vir altyd so. Luister net.

Maar julle het nie ontvang ’n gees van salwerny om
weer te vrees nie; maar julle het ontvang die Gees van
a-…[Gemeente sê: “Aanneming.”—Red.]

151 Nou, na jy aangeneem is, goed, na jy aangeneem is. Jy word
geplaas, dan verstaan jy, na die seremonie uitgespreek is en jy
korrek in die Liggaam gesit is. Jy’s ’n seun, sekerlik, ’n dogter,
wanneer jy weer gebore word, is jy dit, dis jou geboorte. Maar
nou is jy posisioneel geplaas.

Ons het nie ontvang ’n gees van…vrees nie; maar
ons het ontvang die Gees—ons het ontvang die Gees
van aanneming, deur wie ons roep, Abba, Vader. (Wat
beteken: “my God.” Goed.)
Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons—ons

kinders van God is:
152 Hoe doen dit dit? Jy sê: “Prys God! Halleluja! Dit pla my nie,
ek’s ’n kind van God,” en gaan uit en doen die dinge wat jy doen?
Die Gees van God sal die werke van God doen.
153 Jesus het gesê: “Hy wat in My glo, die werke wat Ek doen,
sal hy ook doen.” Sien? Sien?
154 As—as—as—as hierdie wynstok uitkom en dit bring ’n klomp
druiwe voort, en die volgende een kom uit en het ’n klomp
pampoene voortgebring, is daar iets verkeerd. Sien? Dis ’n
opgestelde kerk, dis ’n opgesteldewynstok, dis ’n geënte persoon.
As ’n persoon van een of ander denominasie, aan ’n denominasie
behoort en hulleself ’n Christen noem, en nie die Heilige Gees het
en die Krag vanGod het en al hierdie dinge nie…
155 Nou, as jy hier uitgaan en optree soos ’n klomp van hierdie
wat dronk was, net omdat jy in tale gepraat het. Ek het duiwels
in tale sien praat. Ja, meneer. Ek het hulle sien dans in die gees,
en skree en skuim om die mond, en al die res, en dit alles. Ek het
dit gesien. Ek’s ’n…Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van die
Gees van God.

Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons
kinders…van God is:
En as dan kinders is, dan ook erfgename; erfgename

van God,…mede-erfgename van Christus; as ons…
saam met hom ly, sodat ons ook saam…verheerlik kan
word.
Want ek reken dat die lyding…

156 Luister net hierna. O, as hierdie nie pragtig is nie!
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Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd
nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons—aan ons
geopenbaar sal word nie.

Want die skepping wag met reikhalsende verlange…
157 Dit noem hier, het ’n klein—het ’n klein woordjie daar, ’n
klein kantlyn aantekening: “skepping” is reg, in Grieks.

…verlange van die skepping, die skeppingwag op die
manifestasies van die seuns van God.

158 Waarvoor wag alles? Waarvoor wag die hele skepping? Die
manifestasies van die seuns van God. Dit wag vir die Kerk om
in Sy posisie te kom. Wie was die seun van God, toe Adam, waar
was sy domein? Die aarde. Hy, hy het heerskappy oor die aarde
gehad. Is dit reg? Hy was nie Elah, Elah, Elohim toe nie; Hy was
Jehova. Sien? Dit is: “Ek is God, en Ek het kleineres onder My
gemaak. En Ek het vir hulle ’n domein gegee. En in hulle domein,
die domein onder hulle, is die aarde.” Die mens het heerskappy
oor die aarde gehad. En die hele skepping wag vir die seuns van
God om gemanifesteer te word. O!

Ons wag vir die koms van daardie blye
Millennium dag,

Wanneer ons liewe Heer sal kom en Sy
wagtende Bruid sal wegraap;

O, die aarde sug, roep uit vir daardie dag van
soete verlossing,

Wanneer ons Verlosser weer sal terugkeer na
die aarde.

159 Is dit reg? In afwagting. God wat Sy Kerk in posisie wil
plaas, om Homself te manifesteer, een te kry waardeur Hy kan
werk soos hierdie, sê: “Daar’s My Gees wat vrylik vloei. Daar
is Dit. Dat, dat, Ek—Ek kan werk.” Hier, kry ’n ander een hier
oorkant en plaas hom: “Ek kan hom plaas.” Aanneming, plasing,
manifestering, hom hier uithaal en ’n seremonie op hom plaas,
hom besoek met ’n Engel, hom iets vertel. Nou, as die waarheid
vir hom vertel word! Nou as hy net iets opmaak, sal dit nie werk
nie. Nee, nee, dit—dit sal nie werk nie, ons het baie daarvan
gehad. Maar ek bedoel—maar ek bedoel manifestasies van seuns
van God, wanneer God Homself manifesteer en Hy hom uitstuur.
En dan gaan hy uit, en wat hy sê is Waarheid. Wat hy doen is die
Waarheid. Wat hy doen, hy manifesteer Christus. Hoe beoordeel
jy hom? Deur die manier waarop hy by die Woord bly, reg by die
Woord. Sien, dis hoe jy alle mense ken, is deur die manier waarop
hy by die Woord bly. “As hulle nie volgens die Woord spreek nie,
is daar geenLewe in hulle nie,” sê die Bybel. Sien? Los hulle uit.
160 Laat ons nou lees, dan sal ons—ons moet stop, want ons tyd
gaan verby. Goed, in die 10de vers, of 9de vers, liewer.
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Deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil
bekend gemaak het, (om ons aan te neem) na sy
welbehae wat hy in homself voorgeneem het:

161 Hy het dit in Homself voorgeneem, voor die grondlegging van
die wêreld. Hoeveel verstaan dit? Sien?

Om in die bedeling…
162 O, goeiste, hier kom ons weer! Huh! O, laat—laat—laat ons
net daarby verbygaan, sien.

…bedeling van die volheid van tyd…
163 Glo julle in bedelings? Die Bybel het so gesê: “In die bedeling
van die volheid van tyd.” Wat is die volheid van tyd? Daar was
’n bedeling van, wel, daar was ’n bedeling van die Wet van
Moses. Daar was ’n bedeling van—van—van Johannes die Doper.
Daar was ’n bedeling van Christus. Daar was ’n bedeling van
kerkorganisasie. Daar was bedeling van die uitstorting van die
Heilige Gees. Nou is die bedeling van aanneming, waarvoor die
wêreld wag, sug. “En wanneer die volheid van die tyd kom,
wanneer die bedeling van die volheid van tyd,” wat is daardie
volheid van tyd? Wanneer die dooies opstaan, wanneer siekte
ophou, wanneer die…wanneer die hele aarde ophou sug. “Die
volheid van die tydsbedeling.” Kyk hierna.

Wanneer in die bedeling van die volheid van die tye
te reël, hy alle dinge onder een hoof in Christus te
verenig,…

164 Is julle nie bly nie? Hoe gaan Hy dit doen? Alle dinge verenig
onder Wie? [Gemeente sê: “Christus.”—Red.] Hoe kom jy in
Christus in? [“Deur een Gees.”] Deur een Gees word ons almal
gedoop in [“een Liggaam”] een Liggaam. En daardie Liggaam
is Wie se Liggaam? [“Christus s’n.”] Alreeds geoordeel. Hy het
ons oordeel geneem. Wat is ons dan? “Wanneer Ek die [“Bloed.”]
Bloed sien, sal Ek by julle verbygaan.” Elke keer wat Hy na die
Liggaam kyk, daar sit Dit daar, bloederig. Hoe is ek daarin? Die
Heilige Gees. Hy gaan net verby. O, goeiste!

En wanneer die volheid van die tydsbedeling, dat hy
onder een hoof kan verenig…alle dinge in Christus,
beide wat in die hemel is,…

165 Nou, as julle van ’n naam wil praat, sal ons net nou daarmee
begin vir ’n tydjie. Die hele familie in die Hemel word wat
genoem? [Gemeente sê: “Jesus Christus.”—Red.] Wat word die
hele familie op aarde genoem? [“Jesus Christus.”]
166 Daar is goeie vroue hierbinne, goeie, ryk, ’n ware dame,
dames. Daar’s een Mev. Branham, Mev. William Branham, sy’s
my vrou. Sy gaan huis toe saam met my. Sien, die res van julle
gaan saam met julle man.
167 Daar’s een groot lewende Kerk van die lewende God, Sy dra
SyNaam, Sy’s gevul met SyGees. Dis reg. Ek sê nie…
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168 Ek veroordeel nie die goeie werke nie, ek veroordeel nie
hulle hospitale en goeie dinge wat hulle doen nie. Ek dink dis
wonderlik, en God se seëninge aan die arme, lydende mensdom.
Ek veroordeel nie al hierdie ander dinge wat hulle doen nie.
Goed, dis net reg. En hulle groot organisasies enmiljoene dollars,
ek sal beslis liewer, enige tyd, dit wil sien as dranksmokkelaars
op die hoek. Ek eer hulle beslis as predikers wat op die
preekstoel staan.
169 Maar wanneer dit kom by die vereniging aan die einde van
die bedeling, sal dit wag vir die manifestasies van die seuns van
God, in daardie bedeli-…dat Hy almal kan verenig, almal wat
in Christus ingebring is. Wat is Christus? Hoeveel…Hoe kom
ons in Hom in? Een Korinthiërs 12: “Deur een Gees word ons
almal in een Liggaam gedoop,” wat die Liggaam van Christus
is, en word deelgenote van elke gawe en elke goeie ding wat Hy
het. Is dit reg? “En die hele skepping sug, roep uit, wag op die
manifestasies datwanneer Christus en SyKerk sal verenig.”

Dat…bedeling van die volheid van tyd…verenig
onder een…in alle Christus, beide wat in die hemel is,
en in die aarde; en selfs in hom:…aarde; selfs in hom:
In wie…ons ook ’n erfdeel ontvang het,…

170 O, Broer Neville, vergewe my dat ek hierdie tyd neem. Ek…
daardie woord “erfdeel.” O-o-o-o! O, dit moet! O-o-o-o! Ek weet
Hy…Dis my bloedverwante Broer. Ek nie…Ek hoop nie ek’s
mal nie. Ek—ek—ek net…Ek dink nie ek is nie. Maar, o, goeiste!
’n Wat? “’n Erfdeel.” Ons het ’n erfdeel ontvang. Iemandmoet vir
jou iets nalaat. God het, voor die grondlegging van die wêreld, vir
jou iets nagelaat. ’n Naam op die Boek geskryf, dat wanneer die
Lam geslag sou word, jy saammet Dit gereken sou word. O! Kom
ons hou dit vir vanaand. Kom ons lees net ’n bietjie verder. My,
goeiste! Hoe gaan ons ooit by die 3de vers kom vanaand, of die
3de hoofstuk? Ons het nog nie eers vier of vyf verse hieruit gekry
nie. Noumaak ons, egter, gereed om af te sluit, ek sal dit net moet
lees en laat gaan.

In wie ons ook ’n erfdeel ontvang het, nadat…
171 Wat? Hoe kry ons hierdie erfdeel hier? Hoe het ons dit gekry?
Omdat ons regverdig gewandel het? Hoe kry ons hierdie erfdeel?
Omdat ons voorbeskik was. Amen. Sjoe! My Armeense broers,
ek weet dis baie hard. Ek bedoel nie om seer te maak nie, maar
dit doen my net so goed om te weet dat dit…Jy—jy—jy het dit,
jy het dit, broer, goed. Jy sien dit net nie. Jy het dit in elk geval.
Sien? Jy’s reg, sien, jy’s reg. Sien? Maar, o, maar dis so goed om
daarna te kyk. Ja. Net soos wat Broer Neville gesê het van die
arkade, gister: “Kry ’n leer en gaan rond en kyk wat jy het.” Ja,
meneer. Dis hoe Hierdie is. God se Heilige Gees is ons leer om vir
ons te vertel wat ons het. Sien?
172 Sien, ’n erfdeel. O, goeiste! “Nadat…”Watter soort erfdeel?
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…nadat ons vantevore daartoe voorbeskik is,
ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk
volgens die raad van sy wil:

173 Toe Hy was…voordat Hy ’n Pappa was, voordat Hy God
was, voordat Hy ’n Verlosser was, voordat Hy ’n Geneser was,
voor dit alles, het Hy voorbeskik, die Lam se Naam op die Boek
gesit, afgekyk deur Sy voorkennis en jou naam gesien, dit ook
daarop gesit. Wat is dit? Naderhand het ons in die wêreld gekom,
gebore deur sondige ouers; ons loop op die aarde rond, julle weet.
Voor jy jou komkry, soos daardie haak-neus Joodjie, Paulus, julle
weet, en—en hy het uitgevoer, en, die eerste ding, het Iets gesê:
“Hier, hier, hier, hier, hier!”

Jy sê: “O, Abba, Vader!”
174 Hier het ons begin kom, sien. Voorbeskik tot ons erfdeel in
Hom, wat voorbeskik was vir ons. Sien, ons het dit geërf voor die
grondlegging van die wêreld. Sien? O! Vir Sy Eie doel om Sy Eie
goeiewil uit tewerk, dis presies, om ’nGod enVerlosser tewees.

Opwie julle ook vertrou het, nadat julle die woord van
die waarheid gehoor het,…

175 En Wie is die Waarheid? Jesus is die Waarheid, die Waarheid
van die Evangelie. Watter Evangelie? Daar’s net een Evangelie.
Galásiërs 1, het gesê: “Al sou ’n Engel enige ander evangelie
verkondig, laat hom ’n vervloeking wees.” Hierdie is die
Evangelie, die Evangelie van julle verlossing; nie ’n ander nie,
daar is nie ’n ander nie. “Nie—nie ’n ander naam gegee onder
die Hemel waardeur julle gered moet word nie.” Maar in die
Naam van wat? [Gemeente sê: “Die Here Jesus Christus.”—Red.]
O, goeiste!

…in wie…nadat julle geglo het, julle verseël is…
176 O: “Nadat julle geglo het!” Hoe kan ons net daar bo-oor
hardloop, broer? Laat ons dit net vir vanaand los, wat sê julle? O,
goeiste! Ek—ek kan net nie enigsins—enigsins verder gaan as dit
nie. Kom ons los dit vir vanaand. Ek kan net nie daardie woord
“verseël” los nie, hoe jy daar inkom nie, sien.
177 Erfdeel deur voorbeskikking. Ek het iets geëerf. Watter
erfdeel? Daar moes iemand gewees het wat vir my ’n erfdeel
nagelaat het. Wel, jy sê: “Jesus het vir jou ’n erfdeel nagelaat.”
Verskoonmy! Jesus het nooit vir my ’n erfdeel nagelaat nie, Jesus
het nooit vir jou ’n erfdeel nagelaat nie; Hy het net afgekom
en betaal vir jou erfdeel, jou gebring na jou erfdeel. Maar jou
naam is op die Lam se Boek van die Lewe geplaas voor die
grondlegging van die wêreld. God het vir jou jou erfdeel gegee.
Jou erfdeel was eerste. Jesus het net gekom…Baie, hier is hoe
wat hulle dit wil maak: “God wat sê: ‘Wel, daar’s baie mense
verlore. Nie een van hulle sal gered word nie, so Ek sal net vir
Jesus afstuur en Hy sal dalk miskien…iemand jammer voel, en
weet wat Ek gedoen het en geredword.’” O, genade! Ek sal niemy
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kantoor so bestuur nie, selfs so sleg as wat ek dit wel partymaal
bestuur. Sien? Ek—ek sou dit nie so doen nie.Wat vanGod?
178 God het, deur Sy voorkennis, gesien wie sou gered word en
wie nie gered sou word nie, Hy het vir Jesus gestuur om hulle
te red wat Hy alreeds gekies het. Het Paulus nie gesê, vyf verse
tevore, dat: “Hy ons gekies het in Hom voor daar nog ’n wêreld
was nie”? Dis ons erfdeel. God het ons gekies, en het vir Jesus laat
kom en die prys betaal. Dat wat? Sy uitstorting van Sy Bloed, dat
geen sonde aan ons toegereken sou word nie. Niks wat jy doen
nie. Maar as jy…
179 “Vir hom wat opsetlik sondig nadat hy die kennis van die
Waarheid ontvang het, is daar geen offerhandemeer nie.”
180 Nou, en dit is waar julle weer sal opstaan, sê: “Wat daarvan,
Broer Branham?”
181 Maar onthou net, sien: “wat die kennis van die Waarheid
ontvang het.” Hulle het nooit die Waarheid ontvang nie, hulle
het net die kennis Daarvan ontvang. Sien? Dis onmoontlik vir
diegene wat eenmaal verlig was, deelgenote gemaak was van
die Heilige Gees, die krag van die goeie Woord gesmaak het.
Soos daardie grenslyn gelowiges destyds daar. So baie het vir
my briewe daaroor geskryf.
182 Daardie grenslyn gelowiges het reguit daar nader geloop,
Josua en Kaleb het reguit daar oorgegaan. Hoekom? Nou gaan
ons daardie die Heilige Gees noem, die land daarbuite. Hier is
hulle hieragter. Of hierbo, sê hierdie is die Heilige Gees, en hulle
is hieragter, julle sien. Daar’s waar die belofte is, is daar. “‘Wel,
as hulle tien spioene uitgestuur het, een uit elke stam, sodat
elkeen van ons stamme kan weet wat ons erfdeel is, waar almal
geplaas sal word daar oorkant, waar ons geplaas sal word.’ So,
ek gaan ’n paar spioene uitstuur.”
183 Hulle het almal daar oorkant gekom: “O, goeiste! Nee. Ons
sal holy-rollers genoem word van dan af. Nee, huh-uh, ons kan
dit nie doen nie.” Sien?
184 Josua enKaleb het gesê: “Ek sal kyk hoe dit lyk.” So hulle het
hiernatoe gekom en oral rondgekyk.Goeiste, hulle het hulle hand
uitgesteek boontoe en ’n groot tros van hulle druiwe afgesny, en
weer afgekom. Gesê: “Man, sy’s mooi, sy’s net mooi! Hier, eet van
hulle, hulle is regtig lekker!”
185 “O, dis lekker, maar, o, kyk na daardie groot…O, ons kan
dit nie doen nie. Staan teen al daardie groot denominasies, al
daardie groot goed? O, dis so jammer, ons kan dit nie doen nie.
Nee, meneer! Maak nie saak wie dit is nie, ons sal nie. Nee,
meneer.” En hulle het begin sê: “O, kom ons gaan terug na die
vleispotte van Egipte. Ons kon maar net sowel daaronder gebly
het. Ons kan dit nie doen nie, hierdie pad is te reguit. Ons weet
ons kan nie dit doen nie, ons kan nie dat doen nie.”
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186 Ou Kaleb het gesê: “Bly stil, almal van julle!” Josua het gesê:
“Bly stil, elkeen van julle! Laat ek iets sê.”
187 “O, helaas, helaas, helaas, ons kan dit nie doen nie! O, ons kan
nie. Wel, as ek my kaartpartytjie moet opgee, Broer Branham! As
ek my hare moet laat uitgroei soos ’n ou vrou, weet ek net nie wat
ek sal doen nie. As ek my kortbroekie moet uittrek, ek—ek—ek,
goeiste, ek kan net nie, jy weet. En as ek my sigare moet opgee,
as ek dit moet doen!” Jou arme opsetlike voorbeeld. Ja. “Kan dit
net nie doen nie.”
188 Josua het gesê: “O, dis goed. Halleluja! Ons kan dit inneem.”
Watwas dit? Hulle het gekyk na die groot stedewat ommuurwas.
En Josua en Kaleb het gekyk na ’n belofte wat God gemaak het.
Bly by dieWoord,maak nie saakwie jy is nie. Bly by dieWoord!
189 Want Petrus het gesê: “Bekeer julle, en laat elkeen van julle,
gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van
julle sondes, want die belofte kom julle toe,” (watter beloofde
Land?) “en julle kinders, en almal wat daar ver is, dié wat die
Here onse God sal roep.”
190 Moenie dat hierdie seermaak nie, ter afsluiting, asseblief
nie. Sien? Daar kom julle Pelgrim Heiligheid en Nasareners,
kom julle reg in heiligmaking in, reguit opgestap na hierdie
plek toe waar julle die druiwe kan sien, en toe omgedraai en
teruggegaan. Sien wat gebeur het? Dis wat die probleem is, julle
het nooit in die land ingestap nie. Wys my een Nasarener of
Pelgrim Heilige, of enige van hulle op die gronde vandag, wat
groot genesingsveldtogte met tekens en wonders doen. Wys vir
my een. Julle het saam met Egipte gaan vestig, teruggegaan na
die vleispotte. Julle het gestop byKades-barnea. Dis reg.
191 Kyk, en laat ek vir julle julle plek gee, in Hebreërs die 6de
hoofstuk. “Want dit is onmoontlik om dié wat eenmaal verlig
geword het,” julle het beter geweet. As julle nie het nie, weet julle
dit nou. Sien? “En deelgenote gemaak is, en die Hemelse gawes
gesmaak het.”
192 Gesmaak het, sien. Mense gaan kerk toe, en sit rond en sê:
“Jy weet, hulle—hulle kan reg wees. Dit—dit—dit kan reg wees.
Dit kan net dieselfde wees, maar ek sê vir jou, jong, dit kos baie
geloof om dit te doen.”
193 “Die Hemelse gawes gesmaak het, en die Bloed van
die verbond geag het as ’n ‘onheilige ding,’ waarmee julle
geheilig was.”
194 Soos ’n prediker, sy ma stuur hom weg. Hy sê: “Ek het ’n
roeping om ’n dienskneg van die Here te wees.”
195 “Goed. Die eerste ding wat ek moet doen, is om te was oor
’n bord, skat, en ek gaan jou wegstuur na ’n sekere skool toe.”
Die slegste ding wat sy ooit gedoen het. Dis reg. Hulle sal alles
uit homuithaal watGod in homprobeer insit. Dan, kyk nou.
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196 “Want as ons opsetlik sondig, opsetlik sondig nadat ons die
kennis van die Waarheid ontvang het, die kennis. Dit in die Skrif
sien en weet dat die Bybel sê Hy’s dieselfde gister, vandag, en tot
in ewigheid. Sien Daardie, dis die kennis van die Waarheid. Om
dit te sien, onswegdraai, en die Bloed van die verbond ag…”
197 ’nMan sê: “O, ja, ek glo in—inGod.”Goed, gee die eerste tree.
198 “Sekerlik, ek glo in heiligmaking.” Goed, jy’s op die grenslyn,
hier heel bo, gereed om die Heilige Gees te ontvang. Maar jy kyk
oor en sê: “Ek—ek—ekweet nie daarvan nie. As ek salmoet optree
soos…Nee. Ek weet nie. Weet jy wat noem hulle daardie mense?
Uh-huh, ek weet nie of ek dit kan doen of nie. Nee, ek glo ek sal
net aangaan en aansluit by…?…”Sien? Sien?
199 En weet julle wat gebeur? Hy het gesê: “Dis onmoontlik
vir hulle om ooit in te gaan.” Hulle het hulle dag van genade
weggesondig. Die Bybel het so gesê. Ek weet dis rof, maar die
Bybel het gesê: “Die Hemelse gawes gesmaak het, en die Bloed
van die verbond geag het waarmee…”
200 Hulle sê: “Ek glo in heiligmaking, ’n goeie, skoon,
heilige lewe.”
201 Sekerlik, maar julle, toe julle die doop van die Heilige Gees
gesien het, en die doop en al hierdie ander goed in die Bybel,
en julle wat gedoen het? Julle het die Bloed van die verbond,
waarmee julle geheilig is, geag as ’n “onheilige ding.” Wat in
die wêreld het jou soontoe gebring, man? Wat…?…Wat het jou
gekeer om ’n lae sondaar te wees? Wat het sonde uit jou lewe, en
rook en drink, en vroue en dinge uit jou lewe weggeneem, wat
nie daar moet wees nie? Wat het dit gedoen? Die Bloed van die
verbond! Toe het jy naby genoeg gekom om die druiwe te proe
van die ander Land, en skaam vir die Evangelie, bang vir jou
denominasie! God wees genadig! Ja, meneer. “Die Bloed van die
verbond geag as ’n ‘onheilige ding,’ en die werke van genade tot
skande gemaak. Dis onmoontlik vir hom om ooit in die Land in
te gaan.”
202 Wat het gebeur? Ek vra julle. Nou, ek’s ’n tipoloog, en enige
manwat die Bybel ken, is ’n tipoloog. Het een van daardie manne
ooit daardie beloofde Land getref? Nee een van hulle nie. Wie het
dit gedoen, wie het soontoe gegaan? Hulle wat eerste gegaan het,
teruggekom en gesê het: “Ons kan dit inneem, ons kan die Heilige
Gees kry, want God het so gesê! Petrus het gesê op die Dag van
Pinkster, as ek ‘bekeer en gedoop word in die Naam van Jesus
Christus,’ behoort ek die Heilige Gees te ontvang, die belofte is
vir my. Ek’s gewillig om dit te doen. Myne, die belofte is myne.”
Begryp julle dit? “Nou is die belofte myne. Ek ontvang dit, dis
myne. Dit is beslis.” Hulle was die enigstes.
203 “O,” sê jy: “maar, Broer Branham, in die opstanding!” Hulle
sal nie daar wees nie. “O, hulle sal nie?” Nee, meneer. Jesus
het gesê.
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204 Hulle het gesê: “En U maak Uself so groot soos Moses, en U
het gesê U was, U het ‘Abraham gesien.’” En hy het gesê: “En—
en—en—enAbraham is dood!Wel, U is nie—U is nie ouer as vyftig
jaar nie, en U het gesê U het Abraham gesien?”
205 Hyhet gesê: “VoorAbrahamwas, IS EK.”O, goeiste! Die “EK
IS,” altyd-teenwoordige, Ewige God. Nie gister nie, nie môre nie:
“EK IS.” Sien? Altyd-teenwoordige God, die Elohim: “EK IS.”
Toe het hulle opgetel…Toewou hulle Homdoodmaak.
206 Hy het gesê: “Wel, ons vaders het manna geëet in die woestyn
vir veertig jaar. God het brood reg uit die Hemel uit laat reën
en hulle gevoed. Hulle het kerk toe gegaan en hulle was goeie
kerklidmate vir veertig jaar. My ou Mamma het reg in hierdie
kerk gesterf,” en alles soos daardie. “My vaders het manna geëet
in die woestyn vir veertig jaar.”
207 En Jesus het gesê: “En hulle is almal dood.” Dood beteken
“die Ewige skeiding.” “Hulle is almal dood. Maar Ek sê vir julle,
dat Ek is die Brood van die Lewe, wat van God uit die Hemel
kom. Iemand hierdie Brood van die Gees eet, het hy Ewige Lewe
en kan hy nie doodgaan nie. Ek sal hom oprig in die laaste dag.”
O, broer, is Hy nie wonderlik nie?

Is Hy nie wonderbaar, wonderbaar,
wonderbaar?

Is Jesus ons Heer nie wonderbaar?
Oë het gesien, ore het gehoor, wat geskryf is in
God’s Woord;

Is Jesus ons Heer nie wonderbaar?
208 Is dit reg? Ons sien Sy Gees van onderskeiding wat deur ons
midde gaan. Ons sien Hom wonderwerke en tekens en wonders
doen. Ons hoor Dit reg uit die Woord hier geskryf word, julle sien
dat Dit reg daarbuite bevestig word. O, goeiste!

Oë het gesien, ore het gehoor, wat geskryf is in
God’s Woord;

Is Jesus my Heer nie wonderbaar?
209 Binne tweeminute, of drie, sal daar ’nwaterdoop hier gedoen
word. En hulle wat nou gedoop gaan word, laat die vroue
hiernatoe gaan, en die mans oorkant na hierdie kant toe. En nou
die mans na my linkerkant, hier oorkant aan dié kant. En die
vroue hier oorkant. Daar sal susters daarbinne wees met klere
gereed. En as enige man of enige vrou hier vanmôre, wat oortuig
is dat jy in die Woord van God glo, en jy glo dat God Sy belofte
hou, dat as ’n man al sy sonde behoorlik sal bely…Nou, die
Bloed het nog niks gedoen nie. Nee, dis net jou geloof in God.
En God wat roep, net: “Phew, phew, phew!” jou roep, dis wat
dit nou doen: “Phew, phew!”

“Ek is nog nooit gedoop nie.”
“Phew, phew!”
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“Wel, wel, as ek net kan begin en anders optree.”
“Phew!” Dit, dis die ding, begin, dan—dan sal jy anders

optree na jy jou begin gemaak het. Sien? Jy moet omdraai,
begin, sien.

Jy sê: “Wel, ek—ek—ek het dit nog nooit so gesien nie.”
210 Wel, liewe broer, ek wil hê jy moet vir my een Skrif wys waar
enige mens…Ek het dit vir een-en-dertig jaar van bediening
om die wêreld aangebied, voor biskoppe ensovoorts, waar een
persoon, een persoon ooit op enige ander manier gedoop is
behalwe in die Naam van Jesus Christus. En almal wat nie in
Jesus’ Naam gedoop was nie, moes kom en weer oorgedoop word
in die Naam.
211 God het net een Naam gehad, en Sy Naam is Jesus. Dit was
Sy Seun, Hy het die Naam van Sy Seun geneem. God! Nou, Jesus,
die liggaam was ’n man. Ons weet dit. Dit was die Seun van
God wat oorskadu was. Nou ons glo nie in ’n eenheidtipe nie,
die mense wat sê God is soos jou vinger. Ons glo daar’s drie
eiensk-…eienskappe van God. Drie eienskappe van God, God
gemanifesteer in. Maar daar’s een God. Sien? Dis reg. Ons glo
nie…Ons glo in ’n—in ’n…Laat ek dit soos hierdie maak, ons
glo dat God in drie ampte gelewe het. Hy het eenkeer ’n amp op
aarde gehad.
212 Nou, gaan julle vroue na hierdie kant toe, en gaan julle mans
na hierdie kant toe, wat gereedmaak. En hulle maak nou gereed
vir die doopdiens.
213 En, nou, God het drie ampte gehad. Een van hulle was die
Vaderskap genoem, of die Vaderbedeling; die ander een was die
Seunskap genoem; en die ander eenwas dieHeiligeGees genoem.
Nou, vandag, in watter—watter bedeling werk Vader vandag?
[Gemeente sê: “Heilige Gees.”—Red.] Heilige Gees. Wat was Hy
in die dae wat verby is? [“Jesus.”] Jesus. Wat was Hy in die dae
voor dit? [“Vader.”] Maar dit was net een God! Is dit reg? Hy is
Vader, Seun, en Heilige Gees, daardie drie, daardie drie ampte
van een God. Een God!
214 Maar nou, Vader is nie ’n naam nie, is dit reg? Ek wil julle
vra. Nou wil ek vir julle Mattheüs 28:19 gee, waar Jesus gesê het:
“Gaan julle dan, maak dan dissipels van alle nasies, doop hulle
in die Naam,” (N-a-a-m) “Naam van die Vader…”
215 Nou wil ek kyk hoe goed julle julle Skrif ken. Sê vir my
wanneer ek die pad byster raak. En Hy het vir hulle gesê: “Gaan
julle dan in die hele wêreld in, verkondig die Evangelie aan elke
skepsel. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Hy wat nie
glo nie, sal veroordeel word. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie
tekens volg. In My Naam sal duiwels uitdryf,” Is dit alles waar?
“met nuwe tale praat, slange opneem.” Nou gaan ek vir julle
aanhaal, Mattheüs…
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216 Luister nou. Ek vra enige geskiedkundige. Nou hierdie is
op bandopnames, dit gaan na die hele wêreld toe. Ek vra enige
geskiedkundige om na my toe te kom en vir my enige Skrifteks
te bring, enige teks van…of nie Skrif nie, enige Skrifteks of
enige geskiedenis, enige geskiedenisvers wat ooit gewys het dat
enige Protestant, dat enigiemand ooit gedoop het in die naamvan
“Vader, Seun, Heilige Gees” tot die Katolieke kerk dit ordineer
het in die Niceense Raad. Nou dis op bandopnames, dit gaan oor
die wêreld, sewe-en-dertig verskillende tale waarin hulle vertaal
word. Ek sal julle reisgeld oor die oseaan betaal. Dis reg. “Vader,
Seun, en Heilige Gees” is ’n valse, onegte Katolieke dogma, en
nie ’n Christendoop nie. Reg! Luther het dit van die Katolieke
kerk af gebring, met kategisme, Wesley het dit aangeneem en
dit het aangekom. Maar hierdie is die dag van die manifestasies
van die seuns van God, wanneer die verborgenhede, wat verberg
was vanaf die grondlegging van die wêreld, bekend gemaakmoet
word. Hierdie is die uur. Sekerlik.
217 Onthou, daarwas nooit ’n persoon in die Bybel ooit gedoop in
die naam van “Vader, Seun, Heilige Gees,” nie. Vir driehonderd
jaar na die dood van die laaste apostel, was daar niemand ooit
gedoop in die naam van “Vader, Seun, Heilige Gees,” nie. Hulle
het gehad…Ek het beide Pre-Niceense Vaders, Die Niceense
Raad gelees, en van daar af het hulle georganiseer wat hulle
noem die “Christen universele kerk” en ’n organisasie daarvan
gemaak en alle mense daarin geforseer, wat die Katolieke
kerk was. Die einste woord katoliek beteken “universeel,” ’n
universele Christen kerk, wêreldwyd, een kerk om die wêreld te
dek. En hierdie Christendom, hulle forseer mense daarin. Daarin
het hulle aangeneem, hulle het vir Venus afgehaal en vir Maria
opgesit. Hulle het vir Paulus afgehaal…of vir Jupiter, en vir
Paulus opgesit. Dis steeds heidens! Reg. Die Katolieke kerk het
daaruit gekom, en na vyfhonderd jaar…
218 Hulle het ’n toneelstuk wat nou aan is in Louisville, van Ben
Hur. Hulle het die Ten Commandments gehad nie lank gelede
nie. Ek wens hulle wil ooit een neem van, as hulle kon, van
die vyftienhonderd jaar van donker eeue. Ek wens hulle wil dit
opsit. Vyftienhonderd jaar van heidenvervolging, toe hulle almal
geforseer en hulle doodgemaak het, hulle vermoor het, hulle
opgehang het. ’n Os aan die een gesit en ’n os aan die ander hand
gesit het, en hulle óf die kruis laat soen het, óf die een in hierdie
rigting of daardie rigting laat gaan het. Ek het my hand, net daar
in Switserland, agter die pale gesit, waar hulle daar gestaan en
hulle tonge uitgesny het en hulle hekse en alles genoem het. Dis
presies reg. Reg!
219 En daardie selfde gees bestaan vandag nog. Dis net die wet
wat dit onderdruk. Wag tot dit sy vryheid kry. Die Bybel het so
gesê. Wag net tot dit sy kleure wys, dit ’n kans kry. Julle mag dit
dalk binnekort instem, vir al wat ek weet. Sien? Dit sal, dit sal
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kom. Daar’s geen manier om dit uit te hou nie. Dit moet kom.
Dis reg. Dit moet kom, dit kom. So wanneer dit kom, hou julle
net dop. Maar, broer, jy wil hierdie een ding weet, ek weet Wie ek
geglo het. Halleluja!Marsjeer reguit aan. Sien. Daar’s dit.
220 Daar’s ’n tyd toe die—toe die skrywer, toe ek vir die skrywer
van die Lam-…Lamsa—Lamsa Bybel gesê het, toe hy gekyk en
daardie antieke teken van God gesien het, net presies daardie
presies, drie kolletjies daarin, ek het gesê: “Wat is daardie?”

Hy het gesê: “Dis God in drie eienskappe.”
Hy het gesê: “Soos Vader, Seun, enHeilige Gees?”
Hy het namy gekyk. Hy het gesê: “Glo jy dit?”
En ek het gesê: “Ja, meneer.”

221 Hy het gesê: “Ek het nou die aand daardie onderskeiding
gesien, ek het gedink jy was ’n profeet van die Here.” Gesê: “God
seën jou hart.” Sy arm ommy gesit, gesê: “Nou ekweetwat dit is.”
Hy het gesê: “Hierdie Amerikaanse mense weet nie eers wat nie.”
Gesê: “Hulle weet nie eers enigiets nie.” Gesê: “Hulle probeer ’n
Oosterse Boek neem en ’n Westerse Boek Daarvan maak. Hulle
ken nie eers hulle Bybel nie.” Hy het gesê: “Daar is geen ander
Naam gegee onder die Hemel, geen ander Naam nie, want almal
was ooit gedoop in die Naam van Jesus Christus. Daar is glad
nie so-iets soos drie persone in een God nie.” En dit is Broer
Lamsa, Doktor Lamsa, die vertaler van die Lamsa Bybel, wat ’n
boesemvriend van Eisenhower en al die groot diplomate van die
wêreld, en al die res is, sy arms om my gegooi, gesê: “Eendag sal
hulle jou daarvoor skiet. Maar,” gesê: “onthou, al daardie mense
het gesterf vir ’n saak.”
222 Ek wil graag wees soos toe ou Petrus in die tronk gesit
was. Daar was ’n ou klein kêreltjie daarbinne en hy was baie
senuweeagtig. En hy het gesê: “O, wat makeer?”

Gesê: “Jy weet jy gaan terug tereggestel word?”
Petrus het gesê: “Ja.”
Hy het gesê: “Wel, jy gaan vandag sterf.”
Hy het gesê: “Ja.”
Hy het gesê: “Wel, hulle is—hulle is…is jy nie bang nie?”
Hy het gesê: “Nee.”
Hy het gesê: “Jy moet een van hulle wees wat hulle

Christene noem.”
Hy het gesê: “Ja.”
Gesê: “Wat het gebeur?”

223 En hy het vir hom gesê, hy het gaan sit en vir hom die
storie vertel. En soos dit aangegaan, afgekom het, het hy gesê:
“En ek kon vry gewees het vanoggend. Ek kon by een van hulle
denominasies gaan aansluit het en net aanhou leef het, sien. Ek
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kon vry gewees het. Maar ek het by die poort van die stad begin
uitgaan, en ek het Een sien kom, wat inloop. Ek het geweet Wie
Hy was. Ek het gesê: ‘Here, waarheen gaan U?’ Hy het gesê: ‘Ek
gaan terug om weer gekruisig te word.’” Gesê: “Ek het reguit
teruggekom.”

224 Net toe het hulle gesê: “Wie se naam is Simon Petrus?”

Gesê: “Hier is ek!”

Gesê: “Ons is gereed vir jou.”

Gesê: “Ek het vir julle gewag.” Reguit uitgestap.

225 Daardie seun het aan sy skouer geraak, en gesê: “Wag ’n
bietjie, Simon; ek aanvaar ook daardie God! En nou is ek nie
bang nie; laatmy die volgend eenwees.”Dis reg. Halleluja!

Bly…Dit drup van die bloed, ja, dit drup van
die bloed,

Hierdie Heilige Gees Evangelie, dit drup van
die bloed,

Die bloed van dissipels wat gesterf het vir
Waarheid,

Hierdie Heilige Gees Evangelie bly drup van
die bloed.

Die eerste een om te sterf vir hierdie Heilige
Gees plan,

Was Johannes die Doper, maar hy’t gesterf soos
’n man;

Toe kom die Here Jesus, Hom kruisig hulle toe,
Hy preek dat dieGeesmense van sonde sou red.

Daar’s Petrus en Paulus, en die goddelike
Johannes,

Hulle het hulle lewens opgegee sodat hierdie
Evangelie kon skyn;

Hulle het hul bloed vermeng, soos die profete
van ouds,

Sodat die ware Woord van God eerlik
verkondig kon word.

Daar’s siele onder die altaar, wat roep: “Hoe
lank dan nou nog?”

Voor die Here hulle straf wat verkeerd gedoen
het; (Luister!)

Maar daar gaan nog wees wat hul lewensbloed
moet stort

Vir hierdie Heilige Gees Evangelie en sy rooi
vloed.
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Dit drup van die bloed, ja, dit drup van die
bloed,

Hierdie Heilige Gees Evangelie dit drup…
bloed,

Die bloed van dissipels wat gesterf het vir die
Waarheid,

Hierdie Heilige Gees Evangelie, dit drup van
die bloed.

226 Net ’n Skrif voor ons gaan:
…en hulle het vir Petrus en…die res van hulle gesê,

Manne en broeders, wat moet ons doen om gered te
word?
…Petrus het vir hulle gesê, Bekeer, en laat elkeen van

julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot
vergewing van julle sonde, en julle sal die gawe van die
Heilige Gees ontvang.
Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en vir

hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons
God sal roep.

227 Die Here seën nou. Terwyl ons uit die pad uit kom, kan julle
die doop dophou terwyl ons…?… 
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